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مهمه یادونه:
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څخه هیله  کیږي څو نوي ، اضافي، کره او رغنده وړاندیزونه په الندې  پتې را واستوي : 

publications@areu.org.af

© د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره  ۱۳۸۸-۱۳۸۹  لمریز کال )۲۰۱۰ زیږدیز کال(. ټول حقونه 
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره د الف څخه تر یا د افغانستان لپاره د مرستندوی الرښود د نهمې ګڼې 
په خپرولو کې  د ډنمارك، فنلنډ، ناروې، سویډن، سویزرلنډ او د انګلستان د حكومتونو  له مالي مرستې څخه 

د زړه له کومې مننه کوي. 

 

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره
د ګل پلورلو  کوڅه )ددوهمې ګوڅې کونج(

نوی ښار
کابل،افغانستان

ټیلیفون:۹۳۰۷۹۹۶۰۸۵۴۸+ 
 publications@areu.org.af :بریښنا پته

www.areu.org.af :ویب پاڼه

د پوښ د ا نځور د انځورګر محمد الیاس بارکزي په اړه
د  دافغانستان  یا  تر  الف څخه  د  ادارې  او ارزونې  افغانستان د څیړنې  د 
یوه  انځورګرۍ  ټاکلولپاره د  د  انځور  د  مرستندوی الرښود د نهمې ګڼې 
سیالي  په الره اچولې وه. )د یوې روښانه راتلونکې لپاره د ګډ کار( تر سر 
لیک الندې د اثر انځورګر محمد الیاس بارکزی ددې سیالۍ ګټوونکی ؤ.  
۲۴ کلن الیاس چې په ۱۳۸۸ کال کې یې د کابل پوهنتون د  ښکلو هنرونو 
په پوهنځي کې خپلې زده کړې بشپړې کړي دي، له عصري هنرونو سره 
ځانګړي مینه لري او د سوریالیزم ، ریالیزم او کوبیزم  څخه په  الهام 
اخیستنې سره سبکونه تعقیبوي. او د سبا لپاره د افغانانو له سازمان سره د 
مالي مدیر په توګه کار کوي. الیاس خپل زیات وزګار وخت په انځورګرۍ 
کې تیروي. هغه اوس په خپله یوه ګالري لري او هر کال یو شمیر دندې 
په غاړه اخلي. د الزیاتو معلوماتو لپاره له الیاث سره د الندې پتو له الرې 

    barikzay@yahoo.com اړیکه ټینګه کړئ: ۰۷۷۲۴۹۵۰۸۰ او یا



د الف څخه تر یا د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

منځپانګه
د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې په اړه............................................................................................. ب
         د افغانستان لپاره د الف څخه تر یا مرستندوی الرښود  په اړه.................................................................... ب
         د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې کتابتون................................................................................. .پ
................................................................. ت          د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې د ۱۳۸۸ کال خپرونې
د الف څخه تر یا:  منځپانګه....................................................................................................................۱
د افغانستان حکومت: منځپانګه............................................................................................................... ۸۵
۸۶ ...................................................................................................................................          شالید
۸۶. .........................................................................................................          په افغانستان کې حکومت..
۹۹ ..........................................................................................................          په افغانستان کې ټولټاکنې .
۱۱۵. ........................................................................................................................... اسناد: منځپانګه..
۱۱۶.. .......................................................................................................          د افغانستان اساسي قانون.
         د افغانستان تړون لیك ۱۳۸۵..................................................................................................... .۱۴۹
۱۶۹.. .......................................................................................................          د نادولتي مؤسسو رسالت.
 ۱۸۱ ............................................................................................................... پتې او  اړیکې: منځ پانګه...
         ددې برخې په اړه.................................................................................................................. .۱۸۲
         كابل................................................................................................................................. .۱۸۳
۲۳۳ ........................................................................................................................          نور والیتونه
         پاکستان.............................................................................................................................. ۲۹۱

الف



د الف څخه تر یا د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې په اړه
د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره په کابل کې میشته یوه خپلواکه څیړنیزه موسسه  ده. ددې ادارې دنده 
د لوړ څرنګوالې درلودونکو او پالیسۍ پورې اړوندو څیړنو له الرې پرپالیسۍ او چارومثبتې اغیزې دي، او 
همدا راز نوموړي اداره په افغانستان کې د څیړنې او زده کړې د کلتور د ودې په موخه ، د څیړنې پایلې په 
چټکه توګه خپروي.   دې موخې ته د رسیدو لپاره  له خپلو څیړنو او کتابتون  څخه د ګټه اخیستنې  دترویج  
په موخه له پالیسي جوړوونکو، مدني ټولنې، څیړونکو او زده کوونکو سره ددوی د څیړنېزې وړتیا د پیاوړي 
کولو  په موخه  ښکیل ده څو په  دې توګه وکړای شي  شننو،  غبرګونونو او خبرو اترو ته الره هواره کړي.

په اړه  څیړنې کوي  او هر کال  یو لړ  اداره  د پراخو موضوعګانو  او ارزونې  افغانستان د څیړنې  د 
څیړنیزې  خپرونې   لکه پر پالیسۍ  له متمرکز و توضیحي پاڼو نه نیولې تر  بشپړو موضوعي او ترکیبي 
رپوټونو  پورې خپروي.  چې ګڼ شمیر یې  په پښتو او دري ژبو ژباړل کیږي.  نوموړي اداره  د الف 
څخه تر یا  د افغانستان کلنی  مرستندوی  الرښود  او د څیړنو درې میاشتنۍ  خبر پاڼه  خپروي  او دیوې 
ویب پاڼې درلودونکې هم ده )www.areu.org.af(.  همدا راز دغه اداره د څیړنې  څخه  د ګټه اخیستنې  د 
آسانتیا  او د پالیسي جوړوونکو او نورو  ښکیلو کسانو تر مینځ  د خبرو اترو د هڅولو په موخه په منظمه  

توګه ورکشاپونه او کنفرانسونه جوړوي. 

دغې  ادارې په ۱۳۸۱لمریز کال په افغانستان کې د بوختو مرستندویه ټولنو په مرسته  په کار پیل وکړ 
اود یو مدیره پالوي درلودونکې ده چې د مرستندویه ټولنو له خوا  لکه ملګري ملتونه او نورو څو اړخیزو 
ادارو، او نا دولتي سازمانونوله خوا یې استازیتوب کیږي. نوموړي اداره اوس مهال خپله اصلي بودیجه د 
ډنمارک،  فنلنډ، ناروی، سویډن، سویزرلنډ او د انګلستان له حکومتونو څخه تر السه کوي.  ددې ادارې  له 
ځانګړو  پروژو سره  د افغانستان د پرانیستې ټولنې د انستیتیوت )FOSIA (، ایشیا فونډیشن)TAF(، اروپایې 

کمیسیون)EC(، او د نړیوالې پراختیا د څیړنیز مرکز )IDRC( له خوا مالي مرستې کیږي.  

د افغانستان لپاره د الف څخه تر یا مرستندوی الرښود  په اړه
د افغانستان لپاره د الف څخه تر یا مرستندوی الرښود هر کال نوی کیږي،  د نوموړي الرښود موخه په 
هیواد کې په بیا رغونې او مرستو پورې اړوندو فعالینو، جوړښتونو او حکومتي بهیر په اړه د پوهاوي لوړول 
دي. دغه الرښود  د مرستندویه اصطالحاتو یوه پراخه لړۍ، د افغانستان د حکومتي سیسټم یوه ځغلنده کتنه،   
لومړني مهم اسناد، او د پتو او اړیکو یو پراخ الرښود چې په کې دولتي سازمانونه، غیردولتي موسسې 
او نړیوال فعالین شامل دي وړاندې کوي.  نوموړی الرښود سر بیره په پښتو په دري او انګریزي ژبو هم 

خپریږي.

ب
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کله چې د الف څخه تر یا الرښود لومړۍ ګڼه په ۱۳۸۱ لمریز کال کې خپره شوه، موخه یې لکه څرنګه چې 
اوس ده  “ د افغانستان سره د مرستې او بیا رغونې هڅو کې   ښکیلو مهمو همغږې کوونکو ته  د مرستې  
لپاره د اصطالحاتو، جوړښتونو او میکانیزمونو په اړه د معلوماتو  وړاندې  کول وو څو په دې توګه وکړای 
شي دیوې ګډې لغتنامې او ګډ پوهاوي څخه ډاډ تر السه کړي.”  د کلونو په تیریدو سره  نوموړي الرښود  

نوره هم  پراختیا وموندله ، خو دتل په څیر یوه بریالۍ بیلګه پاتې شوه. 

هغه معلومات چې په نوموړي الرښود کې وړاندې شوي دي د سازمانونو او موسسو  دپه خپلې خوښې 
همکارۍ پر بنسټ  والړ دي نوموړي معلومات د افغانستان د چټک بدلون په  حال کې حاالتو ته په پام سره  
کیدای شي بدلون ومومي. ددې الرښود له کاروونکو څخه هیله  کیږي  څو په دغه الرښود کې د نوو، رغنده  

publications@areu.org.af :او غوره وړاندیزونو لپاره الندې پتې ته بریښنا لیک واستوي

د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې کتابتون 
د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې  کتابتون په ۱۳۸۲ کال کې جوړ شو. دغه کتابتون  د افغانستان 
د څیړنې او ارزونې د ادارې  له څیړنیزو فعالیتونو سره مرسته کوي  او د  افغانستان په اړه  دڅه له پاسه 
۱۳۰۰۰ ټوکو  کتابونو په درلودلو سره  عامه الس رسۍ ته الره هواروي.  دغه کتابتون  د ټولو مینه والو 
افغانستان کې   په  دننه  په راغونډولو چې  پرانیستی دی.  نوموړی کتابتون  دهغو معاصرو موادو  پر مخ 

برابرشوي او په افغاني ژبو دي او همدا راز   د اوږد مهاله څیړنو پرارزښت خورا زیات تمرکز کوي.

دغه کتابتون  په پام کې لري ، هغه څیړنې چې د هیواد او سیمې په اړه  په بهر کې  کیږي  په دې کتابتون 
کې د الس رسۍ وړ وي.  بیالبیل مواد لکه ) کتابونه ،  ورځپاڼې ، مجلې، نقشې، پوسټرونه،  سی ډي ګانې، 
ډی ویډي ګانې ، د معلوماتو زیرمه یاډیټابیس او دا سې نور( په کتابتون کې دننه د کارولو لپاره  موجود 
دي  ) نوموړي مواد  امانت نه ورکول کیږي(.  د فوټو کاپۍ اسانتیا  موجوده ده او  د ټولګې بشپړ لیست   د 
www.areu.( افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې د ویب پاڼې د کتابتون  په پاڼه کې د الس رسۍ وړ دی
org.af(.  د غه کتابتون د افغانستان په اړه  له GB ۵۰  څخه زیات  د راغونډ شوو خپرونو کمپیوټري نسخې  

لري چې ټولې د کتابتون د معلوماتو په زیرمه یا ډیټابیس کې فهرست شوي دي او د څیړنیزو  موخو لپاره  
د الس رسۍ وړ دي) په هغه صورت کې چې دچاپ حق یې مجاز وګڼي(.

د ۱۳۸۳ لمریز کال راهیسې،  د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې د کتابتون کارکوونکي د افغانستان د 
څیړنې خبرپاڼه چې  د هرکال په  مرغومي)جنوري(،  وري) اپریل(، چنګاښ) جوالی( او تلې )اکتوبر( په 
میاشتو کې خپریږي  هم  چمتو کوي،  چې له افغانستان  څخه  او د افغانستان په اړه نوو موادو ته  د الس 
رسۍ د پراخولو او ودې  لپاره  هڅه او هاند کوي.  ددې خپرونې ټولې ګڼې د افغانستان د څیړنې او ارزونې 
د ادارې په ویب پاڼه  کې د الس رسۍ وړ دي  او هغه نوي مواد چې په دغه خبر پاڼه کې فهرست شوي دي 

د کتابتون په معلوماتي زیرمه کې راغونډشوي دي.

پ
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څیړونکو ته له کتابتون څخه د لیدنې لپاره هرکلۍ کوو او یا هم  کوالی شي د اړتیا په صورت کې دغې 
بریښنا پتې ته بریښنا لیک واستوي: library@areu.org.af  . د کتابتون کارکوونکي د کابل له ګڼ شمیر 
نورو کتابتونونو سره په ګډه همکارۍ کې کار کوي او کوالی شي ، د هغو موادو د سرچینو په اړه چې  په 

دغه اداره کې موجودې نه وي نظر ورکړي. 

د کتابتون  ځای  او کاري  ساعتونه:

)AREU( د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې دفتر

د ګل پلورلو کوڅه ) ددوهمې کوڅې کونج(

دغه کتابتون له یکشنبې څخه تر پنجشنبې  پورې د سهار له ۹ بجو څخه د غرمې تر ۱۲:۳۰ بجو او د 
ماسپښین  له  یوې بجې نه د مازیګر تر۴ بجو ) او د روژې په مبارکه میاشت کې د سهار له ۸ بجو څخه د 
ماسپښین تر۲ بجو( د مینه والو پر مخ پرانیستی دی )د جمعې، شنبې او عمومي رخصتیو په ورځو تړلی وي(

پته

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره
د ګل پلورلو  کوڅه) ددوهمې کوڅې کونج(

نوی ښار
کابل،افغانستان

ټیلفون: ۹۳۰۷۹۹۶۰۸۵۴۸+
 publications@areu.org.af :بریښنا پته

www.areu.org.af :ویب پاڼه

د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې د 13۸9 کال خپرونې  
 د نوموړي ادارې  دغه او نورې ټولې خپرونې  ددې ادارې  په ویب پاڼه کې www.areu.org.af  د 
راښکته کولو)داون لود( لپاره موجودې دي او  چاپ شوي  نسخې یې  په کابل کې ددې ادارې له دفتر څخه 
تر السه کوالی شئ )#هغه خپرونې چې دغه نښه لري په پښتو، * او که دغه نښه ولري نو په دري ژبه هم 

د الس رسۍ وړ دي(.

ت
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د افغانستان د کلیو د شرایطو په اړه پوهه او د هغې په نښه کول: ولی او څرنګه کلي سره توپیر لري، 	 
د آدم پین او پاوالکانتور لیکنه

 د افغانستان په کلیو کې د ژوند او معیشت تامین: د ټولنیزو اړیکو ونډه، د پاوال کانتور او آدم پین لیکنه	 
 پودکست: په افغانستان کې د ټولنیزو النجو حل، د دیبرا ج. سمیټ لیکنه	 
 پود کست: په افغانستان کې د ډموکراتیزه کولو راتلونکی، د انا الرسن لیکنه	 
 بیوزلي په افغان پالیسۍ کې : د ستونزې د ښه تعریف له الرې له حل سره مرسته، د پاوال کانتور لیکنه	 
د نیمروز په والیت کې د ادارې جوړښت، د انا الرسن لیکنه	 
تر کومه ځایه  هڅې؟ په افغانستان کې پالیسي جوړونه او دولت جوړونه، د سارا پارکینسن لیکنه*#	 
د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه ۲۷ ګڼه *#	 
د بلخ په والیت کې د ټولنیزو النجو د حل بهیر، د ربکا ګنګ لیکنه	 
په هره بیه سوله ؟ په افغانستان کې پخالینه او بیا پیوستون، د تزرینه سجاد لیکنه*#	 
آیا د ملي پیوستون په پروګرام کې د ښځو ګډون د هغوي په ژوندانه کې بدلون راولي؟ د پروان په والیت 	 

کې یوه قضیوي ارزونه، د چونا  آر. ایکاویز لیکنه 
د پالیسي جوړونې له الرې د وړتیا لوړول: د افغانستان د ملي تعلیمي ستراتیژیک پالن جوړول، د دانا 	 

هالند لیکنه*
په افغانستان کې د معیشت تګ کرښې:  د فاریاب څخه شواهد، د بتول نظامي او پاوال کانتور ګډه لیکنه	 
په افغانستان کې ځایي سیاستونه: ټاکنې او بی ثباتي دوهم لنډیز، د نوح کاوبرن لیکنه	 
ولسي جرګه په پرله پسې بدلون کې،۱۳۸۹: ټاکنې او بی ثباتي، د انا الرسن لیکنه#	 
افغان ټولټاکنې،۱۳۸۹ : بدیل روایتونه، د نوح کاوبرن لیکنه*	 
د ښځو پر ژوندانه د  مایکرو فینانس د پروګرامونو اغیزې: د پروان په والیت کې یوه قضیوي ارزونه 	 

، د سوګل زند لیکنه
آیا وړتیا لوړه شوي ده؟  د لومړنیو او ثانوي زده کړو په فرعي سکټور کې د پالیسي جوړونې د بهیر 	 

یوه ارزونه، د سید محمد شاه لیکنه
د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه ۲۶ ګڼه*#	 
په ۱۳۸۹ کال کې ولسي جرګه: له ټاکنو مخکې سیاستونه او د مخالفینو څرګندیدل، د محمد حسن وفایي 	 

او اناالرسن ګډه لیکنه*#
د دولت فاسدول یا فساد پیشه دولت؟ د سیمه ییزې حکومتدارۍ او فساد تر مینځ د اړیکو راسپړل،  د 	 

منیژه ګردیزي، کرن هوسمن او یما ترابي لیکنه*#

ج
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د افغانستان د معیشت تګ کرښې: د سرپل له والیت څخه شواهد، د تام شاو لیکنه	 
د کابل په اړوند: په افغانستان کې د ولسي جرګې د ټاکنو او د ځایي سیاسي شبکو اهمیت، د نوح کاوبرن 	 

لیکنه*#
دا ټول ګالن څه شول؟ په افغانستان کې د اپینو په تولید کې د اوسني کمښت د پاېښت ارزونه،د ډیوید 	 

منسفیلد لیکنه*#
د افغانستان د څیړنې خبرپاڼه۲۵ ګڼه*#	 
د شواهدو له مخې: حکومتداري، عدالت او پراختیا) د کابل کنفرانس لپاره جوړې شوي پالیسي پاڼې( *#	 
د کوکنارو د کرکیلې راکمول: اغیزې او الملونه، د جې لمي لیکنه*#	 
په افغانستان کې د پاریس د اعالمیې او د مرستو د اغیزمنتوب په اړه غبرګون )د پالیسي پاڼو لړۍ( ،د 	 

ربکا رابرتس لیکنه*#
په افغانستان کې د انتقالي عدالت وضعیت) د پالیسي پاڼو لړۍ(، د ایمیلي وینتر بوتم لیکنه*#	 
اڼدولې ودې ته د رسیدو او د بیوزلۍ د کچې د راټیټولو لپاره د هڅو ښه کول، د پاوالکانتور لیکنه*#	 
د افغانستان د معیشت تګ کرښې: د کندهار له والیت څخه شواهد، د آدم پین لیکنه	 
په افغانستان کې د انتقالي عدالت وضعیت: فعالین، کړنالرې او ننګونې، د ایمیلي وینتر بوتم لیکنه*#	 
ټاکنې او ډموکراتیک کول، د انا الرسن لیکنه*#	 
د افغانستان د معیشت تګ کرښې: د بدخشان له والیت څخه شواهد، د آدم پین لیکنه	 
د الف څخه تر یا د افغانستان د مرستندوی الرښود اتمه ګڼه،۱۳۸۹کال*#	 
د مالتړ او بغاوت تر مینځ: په افغانستان کې د زده کوونکو سیاسي فعالیتونه، د انتونیو ګیستوزي لیکنه*#	 
دوامداره سوله حساب ورکوونکو سیاسي ادارو ته اړتیا لري: د افغانستان په اړه د لندن له کنفرانس څخه 	 

وروسته د ټولټاکنو د اهمیت په اړه د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې څرګندونې*#
د افغانستان د څیړنې خبرپاڼه ۲۴ ګڼه*#	 
د افغانستان په واقعیتونو کې د نړیوالې ټولنې ښکیلتیا ته د الرې هوارول: د افغانستان په اړه د لندن  او 	 

کابل کنفرانس په اړه د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې څرګندونې*#
په افغانستان کې د مایکرو فینانس د یو بریالي سکټور رامینځ ته کول، د پاوال کانتور او ایرنا اندرسن 	 

لیکنه*# 

د
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د الف څخه تر یا:  منځپانګه
۳........................................................................................................................ )ANA( افغان ملي پوځ
۵......................................................................................................................)ANP( افغان ملي پولیس
۸....................................................................................................... )ANSF( د افغان ملي امنیتي ځواکونه
۸.......................................................................................................................)ELJ( بېړنۍ لویه جرګه
۸......................................................................................)EUPOL( په افغانستان کې د اروپایي پولیسو پالوی
په افغانستان کې کاریدونکې کلیزې............................................................................................................۹
په افغانستان کې قوانین........................................................................................................................ ۱۰
۱۱ .................................................................)ACKU(په کابل پوهنتون کې د افغانستان دمعلوماتو د سرچینې مرکز
۱۲ ...................................................................... )IARCSC( د اداري سمون او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون
۱۳ ...............................................................)OAA/CMS( د اداري چارو او دوزیرانو د شورا د داراالانشأ ریاست
۱۴ .......................................................................................................... )CLJ( د اساسي قانون لویه جرګه
۱۵ ................................................................................... )ACSFO( د افغانستان د مدني ټولنې دمجتمعې اداره
۱۶ ........................................................................................................ )ADA( د افغانستان پراختیایي ټولنه
۱۶ .................................................................... )AGCHO( د افغانستان د جیوډیزۍ او کارټوګرافۍ  مرکزي اداره
۱۷ ....................................................................................................... )ANSF( افغان ملي امنیتي ځواکونه
۱۷ ................................................................................... )ANCB( د افغان نا دولتي سازمانونو د همغږۍ اداره
۱۸ .............................................................................................................)ATA( د افغانستان انتقالي اداره
۱۹ ...............................................................................................................  )AWN( د افغان ښځو شبکه
۲۰ ............................................................................................................................. د افغانستان تړون 
۲۰ ................................................................................................... )ACSP(د افغانستان دبشیړ ثبات انځور
۲۱ ............................................................................... )AIHRC( د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک  کمیسیون
۲۲ .............................................................................................. )AISA(د افغانستان د پانګونې د مالتړ اداره
۲۳ ........................................................................................... )ANDS(د افغانستان ملي پراختیایي ستراتیژي
۲۶ ................................................................................................. )ANBP( د افغانستان د نوي پیل پروګرام
۲۹ ................................................................................... )ANSO(د افغانستان د نا دولتي مؤسسو د ساتنې دفتر
۲۹ ....................................................................................)APRP(د افغانستان د سولې او بیا پیوستون پروګرام
د کابل کنفرانس او د کابل بهیر............................................................................................................... ۳۰
۳۲ ........................................................................................................................ )CF(ائتالفي ځواکونه
۳۳ ......................................................................................................................... ستراتیژیکه بیاپخالینه
په تکتیکي او عملیاتي کچه کې سوله او بیا پیوستون....................................................................................... ۳۳
۳۵ ........................................................................................)ARTF( د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق
۳۶ ............................................................................)AREDP( د افغانستان د کلیوالي صنایعود پراختیا پروګرام
۳۷ .................................................................................... )ACBAR( د افغانانو لپاره د مرستو د همغږۍ اداره
۳۸ .......................................................... )MISFA( د افغانستان لپاره د کوچنیو پورونو د پانګې اچونې د مالتړ اداره
۳۹ ....................................................................................... )MAPA( د افغانستان لپاره د ماین پاکولو پروګرام
۴۰ ............................................................................ )LOTFA( د افغانستان لپاره د نظم او قانون وجهي صندوق
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۲

۴۱ ......................................................................................................... د افغانستان په اړه د هاګ کنفرانس 
۴۱ ............................................................................................................. )SSR( د امنیتي سکټور سمون
۴۲ .................................................................................................................... د برلین غونډه او اعالمیه 
۴۳ ...................................................................................................)CHA( د بشري مرستو د همغږۍ اداره
۴۴ ........................................................)HAP( او د بشر دوستانه  کړنو  پالن )CAP(د غوښتنو د بهیر پیاوړې کول
۴۵ ....................................................................................................)NHDR( د بشري پراختیا ملي رپوټ 
د ُبن تړون...................................................................................................................................... ۴۶
۴۶ .............................................................................................)PRSP( د بېوزلۍ د راټیټولودستراتیژۍ سند
د پاریس کنفرانس.............................................................................................................................. ۴۷
۴۸ ............................................................................................. )PADD(د پالیسۍ د شننې او پراختیا مدیریت
۴۹ ................................................................................)DAD( د پراختیایي مرستو د معلوماتو زیرمه یا ډیټابیس
۴۹ ................................................................................................................................. د توکیوغونډې
۵۰ ...........................................................................................)GMIC(د حکومت د معلوماتو او رسنیو مرکز
۵۰ .................................................................................................. )JCMB( د څارنې او همغږۍ ګډ پالوی
۵۱ ............................................................................................ )BPHS( د روغتیایي خدمتونو بنسټیزه ټولګه
۵۲ ....................................................................................................... )MDG( د زریزې پراختیایي موخې
۵۳ ..............................................................)SWABAC( د سهیلي او لویدیځ افغانستان او بلوچستان د همغږۍ ټولنه
۵۴ ...........................................................................................)IDLG( د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ریاست
۵۶ ................................................................................................................)JSR( دعدلي سکټور سمون
۵۶ ...................................................................................................................................... دي، لکه: 
۵۸ ........................................................................................)NPPs( د لومړیتوب ډله ییز او ملي پروګرامونه
۵۹ ....................................................................................................)EID(د اقتصاد او زیر بنا د پراختیا ډله
۶۰ ..................................................................................................... )HRD(د بشري سرچینو د پراختیا ډله
۶۰ ...................................................................................................... )NCPJ(د سولې ملي مشورتي جرګه
۶۳ ........................................................................................  )CSHRN(د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکه
۶۳ ..........................................................................................................)CSO( د مرکزي احصائیې اداره
۶۵ ........................................................................................................... )NSP( د ملي پیوستون پروګرام
د لندن کنفرانس ۱۳۸۵........................................................................................................................ ۶۷
د لندن کنفرانس ۱۳۸۹........................................................................................................................ ۶۷
۶۸ ................................................................................................... )CN( د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه
۷۱ ......................................................................................................... د نادولتي مؤسسو قانون او کړنالره
۷۲ ............................................................................................................. )PRT( د والیتي بیارغونې ډله
۷۴ .................................................................................................................. )PAR( عامه اداري سمون
۷۵ ............................................................................................ )NABDP( ملي سیمه ییز پراختیایي پروګرام
ملي بودیجه .................................................................................................................................... ۷۶
۷۷ ...................................................................................................... )NDF( ملي پراختیایي کاري چوکاټ
۷۸ ....................................................................................................... )ISAF( نړیوال سوله ساتي ځواکونه
۸۰ ..............................................................................................................)PDP( والیتي پراختیایي پالن
ملګري ملتونه په افغانستان کې............................................................................................................... ۸۰
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)ANA( افغان ملي پوځ
www.mod.gov.af

افغان ملي پوځ )ANA(په ۱۳۸۱ کال کې د ولسمشر حامد کرزي له لورې د یوه فرمان  پر بنسټ رامینځ 
ته شو. د افغان ملي پوځ  د  ملي دفاع وزارت تر مشرۍ الندې  د افغان ملي امنیتي ځواکونو )ANSF( یوه 
برخه جوړوي چې  ددې ځواکونو بله برخه افغان ملي پولیس دي )ANP(. افغان ملي پوځ د افغانانو د ټولو 
ټولنیزو او توکمیزو  ډلو څخه جوړ یو د خپلي خوښې ځواک بلل کیږي.  په پام کې وه چې افغان ملي پوځ 
په بنسټیزه توګه ۷۰۰۰۰  وسله والو ځواکونو ته ورسیږي.   د افغانستان ملي پوځ  په ۱۳۸۲ کال کې  د 
ُبن د تړون پر بنسټ له رامینځ ته کیدو وروسته د افغان حکومت د امنیتي سکټور د سمون د ستراتیژۍ  له 
پنځو ستنو څخه یوه  وبلل شوه )SSR( د افغان د ملي پوځ دندې:  ۱( د پولو ساتنه او له بهرنیو ګواښونو څخه 
مخنیوی؛ ۲(  ترهګرو ځواکونوته ماته ورکول؛ ۳( د نا قانونه وسله والو ډلو له مینځه وړل، بیا پیوستون یا 
نیول؛ ۴(له افغان ملي پولیسو سره په همکارۍ کې د کورنیو امنیتي  ګواښونو او بیړنیو حاالتو  اداره کول.

د څارنې او همغږۍ ګډ پالوي )JCMB( د ۱۳۸۸ کال د مرغومي په میاشت کې  د پوځیانو په شمیر کې 
زیاتوالۍ تایید کړ چې په دې توګه  له ۱۳۴۰۰۰) چې له ۱۲۲۰۰۰ فعاله ځواکونو او ۱۲۰۰۰  تر روزنې 
الندې سرتیرو څخه جوړ دی( نه به د ۱۳۹۰ کال د تلې تر میاشتې پورې ۱۷۱۰۰۰ تنو ته ورسیږي.  د افغان 
ملي پوځ د ۱۳۸۹ کال د وږې د میاشتې  چارټ د عسکرو شمیر ۱۳۸۲۰۰ ښیي چې له هغې ډلې نه  کابو 
دوه پر دریمه برخه یې  جګړه ییز ځواکونه او دریمه سلنه یې هوایي  ځواک دی .  د مخکیني پالن پر بنسټ 
چې د څارنې او همغږۍ د ګډې ډلې له خوا  د ۱۳۸۷ کال په  وږې کې  د ځواکونو شمیره  ۱۳۴۰۰۰تایید 
شوي وه، افغان ملي پوځ به له ۲۱ غونډونو څخه جوړوي چې: )۱۸ پیاده نظام، یو زغروال، یو د قوماندانیو 
د امنیت د ټینګښت،  او یو کومانډو(، د کابل د امنیت  مرکزي قومنداني د پالزمینې  فرقه  د پالزمینې او 
حکومتي ځایونو،  او هوایي  ځواکونه  د هوا له الرې  د بنسټیزو توکو د رسولو له الرې د افغان ملي پوځ 
د غونډونو سره  د مرستې دنده پر غاړه لري. د بیا کتل شوي پالن پر بنسټ به د غونډونو په شمیر کې 
زیاتوالى راشي. د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو او د امریکې د ځواکونو د عمومي قوماندان   جنرال  ستینلی 
مک کریستال د وینا له مخې د ۱۳۸۸ کال تر پایه د افغان ملي پوځ د ۱۷۰۰۰۰  تایید شوى شمیر به  آن 
تر ۲۴۰۰۰۰  تنو پورې لوړشي. افغان د ملي پوځ جوړول د افغانستان په اړه د  امریکې د متحدو ایاالتو د 

ستراتیژۍ یوه مهمه برخه جوړوي.

د ۱۳۸۷ کال د زمري په میاشت کې افغان ملي پوځ له افغان ملي پولیسو سره په ګډه د نړیوالو سوله ساتو 
ځواکونو)ISAF( څخه د کابل د امنیت د ساتنې واګې تر السه کړل.

د  افغان ملي پوځ  دودیز جوړښت او د سپکې وسلې لرونکي پیاده نظام پر بنسټ والړ ځواک دی. د پوځ د 
رامینځ ته کیدو موخه په  لومړي سر کې د بلواګرو  په وړاندې مبارزه وه، خو د افغانستان د ملي خپلواکۍ 
او ځمکنۍ بشپړتیا په ساتلو کې  ددوی د ټولیزې وړتیا د نشتوالې  له کبله د ځمکني مانور شپږ ځواکونه په 
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سیمه ییزو قومندانیو:  کابل، ګردیز، کندهار، هرات ، مزارشریف او لښكرګاه وویشل شول.  د افغان ملي 
پوځ  کنډکونه  له ۶۵۰ سرتیرو، وړو ضابطانو او افسرانو څخه جوړ دي.  د افغان هوایي ځواک چې د 
شوروي اتحاد په بیا رغول شوو الوتکو سمبال دی، د یولړ دندو لکه د ولسمشر لیږد، د مړو او ټپیانو  د 
لیږد، درملو د لیږد، دکشفي الوتنو  او هوایي او کنټرولي قوماندو او سپکو هوایي بریدونو د تر سره کولو 

په موخه  روزنه تر السه کوي. 

جغرافیایي او توکمیزې تنوع  څخه د ډاډ د تر السه کولو  په موخه د افغان ملي پوځ د افغانستان په ۳۴ 
والیتونو کې د جلب وجذب مرکزونه لري. هره میاشت  څه له پاسه ۴۰۰۰ نوي کسان د ملي پوځ لیکو کې 
جذبیږي. چې نوي را جذب شوي کسان د کابل په پوځي روزنیز مرکز )KMTC( کې ۱۲ اوونیز روزنیز 
پروګرام بشپړوي.  ددې مرکز ټول روزونکي افغانان دي چې د امریکې دمتحدو ایالتونو، انګلستان، فرانسې 
او نورو هیوادونو د پوځي روزونکوله خوا ورسره مرسته کیږي.له پوځي روزنیز مرکز څخه تر فراغت 
وروسته د افغان ملي پوځ سرتیرې  اړوندو ځواکونو کې تر ګومارلو وړاندې په وسلو د سمبالیدو په موخه 
یوه شپږ اوونیزه روزنه تر السه کوي ) چې په کې د اړوندې برخې له افسرانو او درجه دارو افسرانو سره 
یوځای کیږي(.  سر بیره پردې ، په ۱۳۸۸ کال کې د افغان ملي پوځ  د افسرانو لومړۍ دورې د افغانستان 
له پوځي اکاډمۍ څخه چې په ۱۳۸۳ کال کې جوړه شوي وه د فراغت سندونه تر السه کړل. د افغان ملي 
پوځ کارکوونکي یو درې کلن تړون امضا کوي چې کیداې شي په خپله خوښه بیا نوی شي.  په ملي پوځ 
کې د خدمت کولو اعظمي  موده ۲۵ کاله ده. له دغه رسمي قراردادي میكانیزم سربیره  د ملي پوځ د لیكو 
پریښودل د یوې دوامداره ستونزې په توګه دوام لري د نړیوالو سوله ساتو ځواكونو د ۱۳۸۹ كال یوه رپوټ 

څرګنده كړه چې دغه اندیښنه په میاشتنۍ توګه  كابو له ۱،۶ سلنې څخه راټیټه شوي ده. 

د امریکې د متحدو ایالتونو روزنیزې ډلې د افغان ملي پوځ په زیاترو واحدونو له کنډک نه نیولې تر  قطعې 
پورې ښکیل دي. د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو  روزونکي هم  د افغان ملي پوځ په ټاکلو واحدونو کې د 

عملیاتي روزونیز او  د اړیکو د پروګرام   له الرې  ښکیل دي . 

د امریکې  متحد ایالتونه دملي پوځ د روزنې او سمبالونې په برخه کې یو مهم ملګری شمیرل کیږي چې ملي 
پوځ ته الزمې تخنیکي او مالي مرستې برابروي. د غه هیواد ژمنه کړې چې له ۱۳۸۷ نه تر ۱۳۹۲ کاله 

پورې ۱۷ میلیارده  ډالره به د پوځ  د روزنې او سمبالونې په برخه کې ولګوي. 

د افغان حكومت اوسنۍ موخه د ۱۳۹۳ كال تر پایه د بشپړ امنیتي مسوولیت په غاړه اخیستل دي چې دا هغه 
موخه ده چې د كابل په كنفرانس كې یې د نړیوالو مشرانو له خوا مالتړ وشو او د ۱۳۸۹ كال د لیزبن په 

غونډه كې بیا تایید شوه.
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)ANP( افغان ملي پولیس
www.moi.gov.af

افغان ملي پولیس د افغان دولت  د پولیسو ترټولو ستر بنسټ دی چې د کورنیو چارو د وزارت )MoI( تر 
مشرۍ الندې خپلي چارې پرمخ بیایي . د افغان ملي پولیسو دندې د امنیتي چارو یوه پراخه لړۍ ده چې د 
قانون پلي کول، د نظم ساتل، جنایي پلټنې، د پولو د امنیت ټینګول، د نشه یي توکو پروړاندې مبارزه او د 

ترهګرو پروړاندې مبارزه په کې شامله ده. په افغان ملي پولیسو کې الندې پولیسي ځواکونه برخه لري: 

ملي پولیس یا افغان یونیفورم لرونكي پولیس )AUP(: د پولیسو د زیاترو ورځینیو دندو مسئوولیت په 	 
غاړه لري او د والیتونو، ولسوالیو او سیمه ییزو قومندانیو د پولیسو دپوستو لپاره ګومارل شوي دي؛ د 
افغان ملي پولیسو تر پوښښ الندې ټول شپږ زونونه د کورنیو چارو مرستیال وزیر ته رپوټ ورکوي؛ 

د دغو پولیسو شمېر ۸۲۰۰۰ دى.

د افغانستان د عامه نظم ملي پولیس )ANCOP(: د لوړو روزنولرونکى، د چټک غبرګون  او په ځانګړي  	 
ډول سمبال ځواک دی چې موخه یې د “مهمو پولیسي وضعیتونو” په وړاندې لکه دعامه بى نظمۍ، 
لوټ، برمته کولو، بلواګرۍ او داسې نورو په وړاندې  غبرګون دی د دې پولیسو شمیر  ۵۴۴۲ کسه 

دی )ښایي دغه شمیر لوړ شي(. 

د افغانستان سرحدي پولیس )ABP(: دا پولیس په نړیوالو سرحدونو او د هېواد په نورو دروازو کې د 	 
قانون د پلي کولو دنده لري؛  ټول ځواک یې ۱۸۰۰۰کسه دی چې په پنځو زونونو کې تنظیم شوي دي. 

د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس )CNPA(: دا پولیس د قانون د پلي کیدو مخکښه اداره ده چې 	 
په افغانستان کې  د نشه یي توکو د تولید او ویش  د راټیټولو  دنده لري.  ټول ځواک یې ۲۹۵۸ کسه دی. 

د جنایي پلټنوفرقه )CID(: چې  د  افغانستان  د قانون پر بنسټ د جنایي سرغړونو په اړه د پلټنې دنده 	 
لري او د ځواک شمیر یې ۴۱۴۸ کسه دی.

د افغانستان د ګمرکونو پولیس)ACP(: په افغانستان کې د ګمرکونو مقررات پلي کوي؛ ددې پولیسو کړنې 	 
د مالیې د وزارت تر مشرۍ الندې تر سره کیږي.

د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پولیس )CTP(:  د قانون پلي کوونکي او د تر هګرو  او بلواګرو پر 	 
وړاندې  د مبارزې مخکښه  پولیس دي؛ چې د ځواک شمیر یې ۴۰۶ تنو ته رسیږي.

د افغانستان د اور وژنې  ملي  ریاست:   دغه ریاست  له اور څخه دمخنیوي ، اور وژنې او ژغورنې 	 
دنده په غاړه لري؛ د اور وژنې  ریاست  په ټول هیواد کې  فعال دی  او ۸۸۲  تنه ځواک لري.

د افغان ملي مرستندویه پولیس )ANAP(، چې په ۱۳۸۵ کال کې د یو موقت ټولنیز ځواک په توګه د افغان 
ملي پولیسو د  پیاوړي کولو په موخه  را مینځ ته شوي وو چې  تر دې وروسته به د پولیسو د ځواک په توګه 
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رسمیت نه لري او په ۱۳۸۷ کال کې له مینځه  یووړل شو.  سره له دې ، په دې وروستیوکې ) په ۱۳۸۸ 
کال كې( د افغان  د عامه ساتنې پروګرام AP3 د کورنیو چارو د وزارت ترمشرۍ  الندې  رامینځ ته شو 
چې له ډیرو اړخونو نه د افغان ملي پولیسو سره ورته دی . د ځایي دفاع نوښت/ دځایي ټولنې د دفاع نوښت 
)LDI/CDI( ددې پروګرام بیا تکرار دی چې په کې ځایي ګومارل شوي خلک چې د نړیوالو پوځي ځواکونو 

له خوا روزل شوي دي برخه لري. ددې پروګرام د پراختیا بیلګې وړاندې تر دې مهمې ولسوالۍ یې په نښه 
کړې دي. د افغانستان ځایي پولیس چې د ۱۳۸۹ کال په نیمایي کې  تصویب شول ددې پروګرام ال پیاوړتیا 

ده چې د بڼې او موخې له پلوه د APPP سره ورته دي.   

تر ۱۳۸۹)۲۰۱۰ ( کال پوری د ملي پولیسو د ځواک جوړښت  دیو بشپړ تشکیل شوي، مسلکي، ګټور او د 
قومیت له پلوه د یوه  انډول او له  ۶۲۰۰۰ کسانو څخه جوړ ځواک په توګه د افغانستان د ۱۳۸۵ کال تړون 
یوه موخه وه. د ۱۳۸۶ کال د وري په میاشت کې د څارنې او همغږۍ ګډ پالوی )JCMB(  د افغانستان په 
سویل کې د مخ په  زیاتېدونکې بلوا پر وړاندی د غبرګون په موخه دغه شمېر ۸۲۰۰۰ تنو ته لوړکړ.  چې 
په دې توګه د افغان ملي پولیسو د ځواک شمیرد ۱۳۸۸ کال د ټولټاکنو په  درشل کې  ۹۶۸۰۰ کسوته لوړ 
شو هغه اختالالت چې وړاندې یې یادونه وشوه  دهمدې پر بنسټ دي.  سره له دې  د ۱۳۸۸ کال د مرغومي  
په میاشت کې  د څارنې او همغږۍ ګډ پالوي  د ۱۳۸۹ کال د تلې د میاشتې تر پایه د پولیسو په شمیر کې 
۱۰۹۰۰۰ او د ۱۳۹۰ کال د تلې  د میاشتې تر پایه ۱۳۴۰۰۰ تنو پورې نور زیاتوالی  منظور کړ.  ځینو 
بسپنه ورکوونکو د افغان ملي پولیسو د زیاتېدونکي شمېر د مالي ثبات په اړه  اندیښنې  څرګندې کړې؛ ځینې 
نور بیا دا اندېښنه لري چې  د پولیسو د سمون پام د ملکي  پولیسو ځواک د جوړښت څخه د ملیشه  یا د 
بلواوو پر وړاندې د مبارزې ځواک دجوړښت پر لوراوښتی دی. د ۱۳۸۹ کال د لیندۍ تر میاشتې پوری د 

افغان ملي پولیسو د ځواکونو شمېر  کابو۱۲۰۵۰۰ تنه وو. 

د پولیسو د سکټور سمون د افغان حکومت د امنیتي سکټور د سمون د ستراتیژۍ  له پنځو اساسي ستنو څخه 
یوه ده چې په لومړي سرکې د پولیسو په روزنه او الرښوونه، د وسایلو او بنسټونو پر برابرولو، همدارنګه 
په جوړښت کې د بدلون  لکه  د معاشونو او رتبو پر سمون تمرکز کوي. د افغانستان لپاره  د قانون او نظم 
وجهي صندوق )LOTFA( اصلي دنده د افغانستان د ملي پولیسو د معاشونو  لپاره د بسپنه ورکوونکو د مرستو 
همغږي  ده. د افغانستان د  پولیسو له سکټور څخه  ۲۵ مرستندویه هېوادونه مالتړکوي چې د آلمان هیواد 
تر ۱۳۸۶ کاله پورې  د مهمو ملګرو د همغږۍ دنده په غاړه درلودله. د ۱۳۸۶ کال په غبرګولي کې  په 
افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پولیسو پالوي EUPOL ، د اروپایي ټولنې د غړو هېوادونو ترمینځ  د بیال 
بیلوکړنالرو د یو ځای کولو په موخه د پولیسو په سمون کې د آلمان اصلي ونډې ته په خپل پروګرام کې 

ځای ورکړ. دغه پالوی د ۱۳۸۹ کال تر غبرګولي پورې  دنده لري. 

له ۱۳۸۳ کال راهیسې د امریکې  متحدو ایالتونو د ۱۳۸۸ کال د کب تر میاشتې پورې  د ۶.۲  میلیارد ډالرو 
په مرستې سره د بشري ځواک او مالي سرچینو ترټولو لوی مرسته ورکوونکی هیواد بلل کیږي. له۱۳۸۴ 
کال راهیسې د افغانستان د امنیت د اوښتون ګډه قومانداني )CSTC-A( د امریکې د متحدو ایالتونو په واسطه  
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د افغان ملي پولیسو د روزنې او پراختیا لپاره  د پولیسو د سمون  د هڅو الرښوونه کوي. نوموړي قومندانۍ  
د افغانستان د ملي پولیسو د ماموریت لپاره  کابو ۲۵۰۰ کارکوونکي او تړون کوونکي ځانګړي کړي دي.

د بسپنه  ورکوونکو تر مینځ د پولیسو د سمون  تګالرې په پراخه توګه   سره توپیر لري او ددغو تګالرو د 
یوځای  کولولپاره هڅې   هم سوکه دي. د ۱۳۸۶ کال  په لومړیو کې بسپنه ورکوونکو او افغان حکومت  د 
افغانستان دپولیسو د سمون لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو د یووالې او همدارنګه له دې سمون څخه د افغانانو 
د برخمنتیا د لوړولو په موخه د پولیسو د همغږۍ نړیوال پالوی )IPCB( جوړ کړ.  د ۱۳۸۶ کال تر وروستیو 
پورې  ددې  پالوي  داراالانشأ  فعاله وه او غړو یې په منظمه توګه سره غونډې کولې او  د افغانستان د امنیت 
د اوښتون  دګډې قومندانۍ،  په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پولیسو  له پالوي  او له نړیوالو سوله ساتو 
ځواکونو سره ښکیل وو. د ۱۳۸۸ کال په غبرګولي کې د افغانستان لپاره د ناټو روزنېز پالوی )NTM-A( د 
افغان ملي پولیسو د روزنې په موخه  رامنیځ ته شو. چې دې پالوي د افغانستان د امنیت د اوښتون د ګډې 

قومندانۍ سره په واحده قومندانۍ کې  په همکارۍ پیل وکړ.  

د افغانستان پر ملي پولیسو اصلي اغیزمن قوانین، د ۱۳۸۴ کال د پولیسو قانون او د ۱۳۸۳ کال د  موقتو 
جزایي اصولوقانون دی. دغه قوانین د اساسي قانون د ۵۶، ۷۵ )۳( او ۱۳۴  مادې پر بنسټ والړ دي.  
دقوماندې نوي کړۍ په دې ډول ده: ۱( د کورنیو چارو وزیر؛ ۲( په امنیتي چارو کې مرستیال وزیر؛  ۳( 
سیمه ایز قوماندانان؛ ۴( د والیتونو امنیه قوماندانان؛ او  ۵( د ولسوالیو امنیه قوماندانان. اوسمهال د افغانستان 
د ملي پولیسو تر پوښښ الندې شپږ سیمې دي: د کابل والیت، شمال، ختیځ، سهیل، لویدیځ او مرکزي برخې. 

له اصولو سره سم د  افغانستان د ملي پولیسو یو رتبه لرونکی افسر )څارن( باید له دوولسم ټولګي څخه فارغ 
او د کابل د پولیسو  په  اکاډمۍ )KPA( کې درې کلنه روزنه بشپړه کړي. یو رتبه نه لرونکی افسر )ساتنمن( 
باید د ښوونځي له نهم ټولګي څخه فارغ او همدارنګه د کابل د پولیسو په اکاډمۍ کې نهه میاشتنۍ  روزنیزه 
دوره بشپړه کړي. ساتونکی) ګزمه( باید په کابل یا هم په سیمه ییزو روزنیزو مرکزونو کې چې په بامیانو، 

ګردیز، هرات، جالل آباد، کندهار، کندز او مزار شریف کې موجود دي، روزنیزه دوره بشپړه کړي.

  )FDD( د پولیسو د سمون په برخه کې د کورنیو چارو د وزارت یو مهم نوښت د ولسوالیودمتمرکزې پراختیا
نوښت دی چې د ۱۳۸۶ کال د لیندۍ په میاشت کې پیل شو. دغه پروګرام د افغانستان د یونیفورم لرونکو 
پولیسو د روزنې لپاره د غوره کړنالرې په توګه دنده تر سره کوي چې د افغان ملي پولیسو زیاته برخه 
تر پوښښ الندې نیسي. د ولسوالیو متمرکزه  پراختیا د ولسوالیو په کچه  د  پولیسو د وړتیا  د لوړولو او د 
قانون د حاکمیت په موخه په ټاکل شوو ولسوالیو کې د پولیسو د ارزونې، روزنې، الرښوونې، بیا سمبالولو 
او څارنې لپاره یوه تګالره چې شپږ پړاوه لري، کاروي. د کابل یونیفورم لرونکې پولیس د “jump-start” د 
روزنیز پروګرام لپاره ځانګړي شوي دي. په سرحدونو متمرکز پراختیایي پروګرام د افغان  سرحدي پولیس 

ځواکونو د روزنې دنده لري. 



الف څخه تر یا: د افغانسان لپاره مرستندوی الرښود

۸

)ANSF( د افغان ملي امنیتي ځواکونه
د افغان ملي امنیتd ځواکونه د افغان ملي پوځ).....مخ( او افغان ملي پولیسو ) .....مخ( څخه جوړ دی.

)ELJ( بېړنۍ لویه جرګه
د ُبن له تړون سره سم  یوه بېړنۍ لویه جرګه )ELJ( د ۱۳۸۱ کال د غبرګولي د میاشتې له ۲۱ څخه تر 
۲۹ نېټې په دې موخه جوړه شوه چې ٫٫په افغانستان کې  د آزادو او منصفانه ټاکنو له الرې د یو ټاکل شوي 
حکومت تر رامینځ ته کیدو پورې د پراخ بنسټه انتقالي حکومت له الرې د افغانستان چارې پرمخ بوځي، 
ټاکنې باید د بېړنۍ لویې جرګې له جوړېدو څخه وروسته د دوو کلونو په موده کې ترسره شي.“ بېړنۍ لویه 
جرګه په خپلو دندو کې د ولسمشر په توګه د حامد کرزي ) چې مخکې د افغانستان د لنډمهالې ادارې مشر ؤ( 
په ټاکلو او هغه ته په لوړه ورکولو او همدارنګه د هغه د کابینې په تصویب او په دې توګه د انتقالي حکومت 

په جوړولوکې  پراخ بریالیتوب ترالسه کړ. 

یوه ځانګړی خپلواک کمیسیون )د لویې جرګې کمیسیون( د بېړنۍ لویې جرګې لپاره اصول او کړنالرې 
وټاکلې، چې باید د ۱۵۰۱ استازو لپاره څوکۍ ولري چې په هغوي کې ۱۶۰ تنه ښځې وې. په پای کې 
۱۶۵۰ تنو استازو ګډون وکړ چې په هغوي کې تر ۲۰۰ زیاتو ښځو برخه درلوده.  د بېړنۍ لویې جرګې د 
بهیر او پایلو په اړه اندېښنې په الندې برخو کې موجودې وې: د استازو د ټاکلولپاره  معیارونه، د حکومت 
د جوړښت او د کابینې د غړو د ټاکلو لپاره په منصفانه رایه ورکونه  کې نه بریالیتوب، د استازو ګواښول، 
او په بهیرکې دپام وړ روڼوالې نشتوالی.  په عمومي توګه  فکر کېده چې په بیړنۍ لویه جرګه کې د اساسي 
قانون د لویې جرګې )۱۸م مخ(  په پرتله چی د ۱۳۸۲ کال په وروستیو کې جوړه شوه د استازو په کړنوکې 

یوپرمختګ ؤ، ځکه د ګواښونو او ځورولو رپوټونه  لږ وو.

)EUPOL( په افغانستان کې د اروپایي پولیسو پالوی
www.eupol-afg.eu

په افغانستان کې د اروپایي پولیسو پالوی له افغان حکومت سره د پولیسو د داسې یو ځواک  په جوړونه کې 
چې  بشري  حقونو ته درناوی ولري اوهمدا راز د کورنیو چارو  او عدلیې له وزارتونو  سره  د اصالحاتو 
په برخه کې د مرستې لپاره په کار پیل وکړ. ددې پولیسو دنده “د تلپاتې او اغیزمنو ملکي پولیسو د جوړولو 
سره مرسته ده چې د افغانانو تر واک الندې د پراخ  جنایي عدلي سیسټم سره به غوره اړیکې تضمین کړي” 

دغه پولیس دوزارتونو، سیمو، والیتونو او ولسوالیو په کچه افغان چارواکو ته  په شپږو مهمو برخو کې 
روزنه او سال مشورې  ورکوي: د استخباراتي پولیسو؛ دپولیسو د قوماندې  زنځیر؛ کنټرول او اړیکې ؛ 
جنایي پلټنې؛ د فساد ضد ستراتیژي؛ د پولیسو د څارنوال  اړیکې؛ او د افغان ملي پولیسو په مینځ کې د بشري 
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حقونو او جنسیت پراختیا. د کابل څخه بهر ددې پولیسو کارکوونکي  د والیتي بیارغونې ډلوته ځانګړي 
شوي دي. 

دې پالوي په اصل کې یوه جرمني آزمایښتي پروژه د ۱۳۸۶ کال د غبرګولي په میاشت کې د اروپایي ټولنې 
د شورا په واسطه او د عامه امنیت او دفاع د پالیسۍ )CSDP( له الرې په کار  اچولې وه ، چې له مخې یې 
د اروپا ټولنې هیوادونه ددې وړ ګرځول څو په شریکه د ملکې او پوځي کړکیچونو د ادارې په برخه کې  
کار وکړي.  په اصل کې ددې پولیسو ماموریت  د درېو کلونو لپاره د ۱۳۸۹ کال د غبرګولي تر میاشتې 
بورې ؤ. د ۱۳۸۹ کال د غویي په میاشت کې د اروپایي ټولنې د شورا له خوا د دې پالوي ماموریت د 
۱۳۹۲ کال د غبرګولي تر۱۰ نیټې پورې اوږد شو. ددې پالوي اوسني کارکوونکي کابو ۲۹۰ نړیوالو او 
۱۶۹ ځایي کارکوونکو ته رسیږي.  د ۱۳۸۹ کال تر لړم پورې  ددې پالوي بودیجه ۵۴ میلیون یورو ) 
کابو ۱۰۰ میلیونه ډالر( وه چې د ۲۳ اروپایي دولتونو)چې د جرمني هیواد له سترو مرسته ورکوونکو څخه 
دي( لکه: کاناډا، کوریشیا، ناروې او نیو زیالند له خوا مرسته شوي وه. د ۱۳۸۹ کال د چنګاښ په میاشت 
کې فنلندي جڼرال جوکا ساوولینن د پولیسو د ډنمارکي کمیشنر کای ویټرپ پر ځای د دې پالوي د مشر په 

توګه وټاکل شو

په افغانستان کې کاریدونکې کلیزې
په افغانستان کې درې ډوله کلیزې کارول کیږي:

هجري لمریزه )اسالمي لمریزه( کلیزه، د افغانستان د رسمي کلیزې په توګه  په اساسي قانون کې منل شوي، 
او له۱۳۳۶ کال راهیسې په رسمي توګه ترې ګټه اخیستل کېږي )د میاشتو نومونه یې له ایراني او فارسی 
نومونو څخه توپیر لري(. په ۲۰۱۱ کال کې په افغانستان کې  نوی کال د ۱۳۹۰ کال د وري په لومړۍ نېټه 

پیلیږي )چې د ۲۰۱۱ کال د مارچ له ۲۱مې نیټې سره سمون لري(. 

هجري سپوږمیزه) اسالمي سپوږمیزه( کلیزه، چې د مذهبی پیښو او رخصتیو لپاره کارول کیږي.

زیږدیزه یا میالدي  کلیزه )عیسوي کلیزه(، په نړیوالو اړیکو کې ترې ګټه اخیستل کیږی.

د 	  نسخې  کلیزو  د رسمي  افغانستان  د  له الرې  پاڼې  ویب   www.nongnu.org/afghancalender د 
السرسۍوړ دي. د سپوږمیزو او زېږدیزو کلونو د بدلولو لپاره ) او یا په فارسي نېټو کې د ایراني نومونو 

د کارونې لپاره( الندینۍ ویب پاڼې وګورئ:
• 	www.fourmilab.ch/documents/calendar

• 	www.iranchamber.com/calendar/iranian_calender_converter.php



الف څخه تر یا: د افغانسان لپاره مرستندوی الرښود

۱۰

په افغانستان کې قوانین
په افغانستان کې د رسمي قوانینو سرچینې دادي:  )۱( اسالمي قانون، )۲( د ۱۳۸۳ کال اساسي قانون، )۳(  
قانون نامې، فرمانونه  او قوانین، )۴(  نړیوالې لوز نامې  او تړونونه  او )۵(  او بیال بیل حکمونه او مقررات 
د اساسي قانون له ۳ مادې سره سم  هیڅ یو قانون نه شي کوالی چې له اسالمي  عقیدو او  ارشاداتو سره  په 
مخالفت کې و اوسي، او د هیواد یو زیات شمیر قانون نامې  او مقررات د اسالمي قوانینو اصول  څرګندوي.
په افغانستان کې یو شمیر قوانین شته )۱۳۰۲،۱۳۱۰،۱۳۴۳،۱۳۵۶،۱۳۵۹،۱۳۶۶،۱۳۶۹،۱۳۷۱،۱۳۸۳(
. لکه په نورو ځایونو کې  افغاني قوانین هم باید له اساسي قانون سره په تضاد کې نه وي.  نوي قوانین او په 
قوانینو کې تعدیالت  باید د ملي شورا له خوا تصویب او د ولسمشر له خوا توشیح شي چې تر هغې وروسته 
کیدای شي  د عدلیې وزارت له خوا  په پښتو او دري ژبو په رسمي جریده کې خپاره شي.  په رسمي جریده 
کې د ټاکلو مقررو خپریدل اړین دي، په داسې حال کې ، هغه قوانین او مقررې چې یواځې نړیوالې چارې  
او یا یو ځانګړی وزارت اغیزمنوي ملي شورا ته د تصویب لپاره او یا په رسمي جریده کې د خپریدو لپاره  
عدلیې وزارت ته یې د لیږلو اړتیا نه شته.  د ۱۳۴۲ کال د لړم له میاشتې راهیسې رسمي جریده  په پرله 
پسې  توګه خپریږي.  تر دې وړاندې هر یو قانون  د یوې  ځانګړي  رسالې په توګه خپریدو چې په دې 
توګه د څرک معلومول یې ستونزمن کار ؤ.  د رسمي جریدې د  ۱۳۷۸ کال  ۷۸۷ مه ګڼه د قانوني اسنادو 

د تصویب او  خپرولو د اړینو الرو چارو په اړه څرګندونې لري. 

اوسمهال د قوانینو هیڅ یو رسمي او یوشان نوم لړ  او نه هم  د محکمو د قضیواو پریکړو په اړه د رپوټ 
ورکونې  کوم  کارنده سیسټم شته دی) آن د سترې محکمې(.  د امریکې دمتحدو ایالتونو د پراختیایي  ادارې  
د افغانستان د قانون د حاکمیت پروژې )AROLP( د رسمي جریدې یوه بشپړه ټولګه سکن کړې او  د عدلیې  
www.moj.gov.( په بڼه  یواځې په پښتو او دري ژبو  د السرسۍ وړ ده  PDF د وزارت په ویب پاڼه کې  د
af(. همدا راز په همدې ویب پاڼه کې  د رسمي جریدې  د قوانینو د لټون وړ یو بشپړ متن  یواځې په پښتو 

او دري ژبوهم شته.  قوانین، مقررې، منشورونه او فرمانونه یو ګڼ شمیر مهمې حقوقي برخې رانغاړي  
خو په بشپړ ډول نه  دي راغونډ شوي او نه هم تدوین شوي) که څه هم چې ګڼ شمیر یې په رسمي جریده 

کې خپاره شوي دي(. 

ګڼ شمیر نړیوال سازمانونه د پخوانیو او نوو قوانینو ژباړې ته اړتیا لري. اوسمهال  د ځینو قوانینو ژباړه  
په www.afghanistantranslation.checciconsulting.com کې شتون لري. نورې غیر رسمی ژباړې 
د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې د ویب پاڼې د کتابتون په نوم لړکې په آنالین ډول د السرسۍ وړ 
دي )www.areu.org.af( او ځینو وزارتونو خپل اړوند قوانین یې دPDF  په بڼه په خپلو ویب پاڼو کې د 
ww.mof.gov. الس رسۍ وړ ګرځولي) د بیلګې په توګه، د مالیې قوانین د مالیې د وزارت په ویب پاڼه کې
af(. او یا د ټولټاکنو په اړه قوانین او مقررې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په ویب پاڼه کې د الس رسۍ وړ 

 .)www.iec.org.af/eng( دي
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د افغان قوانینو لپاره کومه خپره شوي مستنده سرچینه شتون نه لري.  د یو قانون د بشپړې پیژندنې په موخه 
ښه به دا وي چې د رسمي جریدې  شمیره او همدا راز نیټې ته یې  مراجعه وشي)په دواړو ځایي او نړیوالې 
نیټې( د بیلګې په توګه  د تدارکاتو قانون) رسمي جریده ۸۶۵ ګڼه د ۱۳۸۴ کال د لړم د میاشتې ۳ مه نیټه 

چې د ۲۰۰۵ کال د اکټوبر له ۲۵ مې نیټې سره سمون لري(. 

له ۱۹۶۳ کال څخه وړاندې قوانینو لپاره د خپرونې بشپړ سرلیک او بشپړې نیټې ته اړتیا ده، د بیلګې په 
توګه اصول اساسي) اساسي قانون( د ۱۳۱۰ کال د لړم د میاشتې ۸ مه چې د ۱۹۳۱ کال د اکټوبر د میاشتې 

له ۳۱ نیټې سره سمون لري. 

)ACKU(په کابل پوهنتون کې د افغانستان دمعلوماتو د سرچینې مرکز
www.ackuaf.org

په کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو د سرچینې مرکز یو غیر انتفاعي سازمان دی چې د افغاني 
ټولنې  د  تیر ، اوسنیو او راتلونکو ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او فرهنګي بدلونونو په اړه  دپوهاوي سره د 
مرستې لپاره  سرچینې راغونډوي او د الس رسۍ وړ یې ګرځوي او همدا راز هغو څیړنو ته چې د افغانستان 
د بیا رغونې اړوند ننګونې په نښه کوي  الره هواروي. له ۲۲۰۰۰  څخه زیاتوفهرست شوو توکو )او په 
ټولیزه توګه د ۵۵۰۰۰ ټوکه کتابونو( په درلودلو سره په سیمه کې په افغانستان پورې اړوندو موادو تر ټولو 
پراخه ټولګه برابروي.  وړاندې تر دې د ۱۳۸۴ کال د وږې په میاشت کې د افغانستان لپاره د مرستو د 
همغږۍ د ادارې )ACBAR( د سرچینو او معلوماتو مرکزپه خپلواکه توګه په کابل پوهنتون کې جوړ شوی ؤ.

دغه ټولګه په پښتو، دري، انګریزې او نورو ژبو  د افغان حکومت، ملګرو ملتونو، غیر دولتي سازمانونو،  
نړیوالو پوهانو او څارونکو له خوا رامینځ ته شوي ده.  دغه ټولګه  د روغتیایي او کرهڼیزو دودونو په 
اړه د عملي کارونو، سیاسي شننو،  د ښځو د حقونو لپاره د مبارزې څرګندوونکې بې سارې کورني اسناد،  
وروستي قوانین،  د مجاهدینو کمیابه خپرونې، د فرهنګي میراثونو موضوعات،  او ګڼ شمیر  افغاني ادبي 
آثارو درلودونکې ده .  په کابل پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو د سرچینو مرکز  د هغو څیړنو اصلي 
متنونو درلودونکی دی چې له جګړو څخه وړاندې  دورې پورې اړه لري: د  اولسي  موزیک ۲۵ سي ډي 
ګانې چې   وګړ پوهاند لویس دوپرې په کال ۱۳۴۸،۱۳۴۹او ۱۳۵۴ کلونو کې راغونډې کړې دي  او۷۰۰  
د شفاعي فولکلور او تاریخ  سي ډي ګانې چې  مارګریت میلس  په ۱۹۷۰ مه لسیزه کې راغونډې کړې دي.  

دغه مرکز  زده کوونکو، استادانو او پالیسي جوړونکو  ته د مطالعې خونه چمتو کړې ده چې په کمپیوټر 
او انټرنټ چې ددې مرکز له معلوماتي زیرمې) ډیټا بیس( سره هم تړلی دی  سمباله  ده. سمعي او بصري 
برخه  چې د نا دولتي سازمانونو د پروګرامونو په اړه وروستي خبرونه،رپوټونه او بیالبیلې ویډیو ګانې،  د 
افغانستان  د وروستیو تاریخي پیښو  په اړه ویډیو ګانې، او د خلکو د فرهنګ او ژوندانه په اړه فیلمونه  لري. 
ددې  مرکز  د کتابونو  المارۍ او د مطالعې خونه  د کابل پوهنتون په مرکزي کتابتون کې موقعیت لري.  
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ددې مرکز نوي ودانۍ د افغان حکومت د دوه میلیونه ډالرو په مالي مرسته د کابل پوهنتون په انګړ کې د 
جوړیدو په حال کې ده په پام کې ده چې د ۱۳۹۰ کال په پیل کې به ګټې اخیستنې ته چمتوشي. 

ACKU Box Library Extension(( دکابل پوهنتون د سرچینو مرکز همدا راز  د ښه ژوند او ښوونې ټولنه
ABLE(( فعاله ده او والیتي ټولنو، لیسو او شورا ګانو ته د   کتابتونو د چمتو کولو په موخه  طرح شوي ده، 

چې د ځایي ټولنو د مسوولینو ) لکه ښوونکي، د نادولتي سازمانونو  کارکوونکو، هټیوالو او مالیانو( له خوا 
اداره کیږي . دغه خوځنده  کتابتونونه )وړې ، تاخچه ډوله او  ارابه لرونکې محفظې ( چې د بیالبیلو کتابونو 
له تاریخی کتابونو نه  نیولې آن تر چاپیریال، د کور تنظیم، د ښې روغتیا دودونو ، د کمپیوټر کارونې او 
ډیکشینرۍ  د یوې پراخې لړۍ درلودونکې دي. نوموړي خوځنده کتابتونونه چې د ۳۴ والیتونو له ډلې نه په 
۲۸  والیتونو کې  شتون لري په خپله هم د هغو کسانو لپاره چې  نوی یې لیک لوست زده کړی،  د بیالبیلو 
موضوع ګانو لکه  د مور او ماشوم پاملرنه، کرهڼه، د څارویو روغتیا، او اسالم په اړه د اسانه  لوستلو کتابو 
نه  خپروي. چې دې کتابتونونو تر اوسه پورې له ۱۸۵ څخه زیات سرلیکونه په پښتو او دري ژبو خپاره 
کړي  دي او د ۱۷۵ ښوونځیو، د ټولنو مرکزونو او د والیتي شوراګانو کتابتونونو ته یې ۱۳۷۷۵۰ ټوکه 

کتابونه برابر کړي دي.

)IARCSC( د اداري سمون او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون
www.iarcsc.gov.ag

دغه کمیسیون د ُبن د تړون سره سم د ۱۳۸۱ کال د غویي په میاشت کې په دې موخه جوړ شو څو د افغان 
دولت د عامه اداري سمون )PAR، ۸5 مخ( بهیر پر مخ بوځي. د دغه کمیسیون دندې وروسته بیا د۱۳۸۲  
کال د غبرګولي  په میاشت کې دولسمشر ددوو فرمانونو له الرې تعدیل او پراخې شوي او د کمیسیون نوم 

د اداري سمون او ملکي خدمتونو په کمیسیون واړول شو. 

د کمیسیون د کارموخه په افغانستان کې د یوې عملي، ګټورې، رڼې، حساب ورکوونکي، مسئوولې، غیر 
سیاسي او ناپیېلې  عامه ادارې رامنځ ته کول دي. د دغه کمیسیون ستراتیژیکې موخې دادي: 

د پالیسیو تسوید او د اداري سمون لپاره د قانوني بنسټ رامنځ ته کول او د  رتبو پر بنسټ د معاشونو 	 
په سیسټم  کې بدلونونه

د سازماني جوړښت پیاوړي کول 	 

په ملکي خدمتونو کې د رتبو تعدیل، د دندو تشخیص او تصنیف 	 

د وړتیا پر بنسټ  پر دندو ګومارل او ټاکل	 

د سازماني پراختیا لپاره د بشري سرچینو د مدیریت ښه کول، پالن جوړول او ارزونه، د وړتیا لوړول	 
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د سمون د اوسنیو او مخکینیو بهیرونود پلي کولو د پرمختګ ارزونه او د  پراختیا او بدلون د راتلونکي 	 
پړاو پېل. 

دغه کمیسیون له الندې برخو څخه جوړدی: د ملکي خدمتونو اومدیریت څانګه،  د ملکي خدمتونو داراالنشاء، 
دګومارلو یا ټاکلو  خپلواک پالوی، د غوښتنو خپلواک پالوی ، او د ملکی خدمتونو یوانسټیټیوټ. د ملکي 
خدمتونو او مدیریت  څانګه په بشري سرچینو پورې د اړوندو  پالیسیو د تسوید او پلي کېدو  د څارنې او همدا 
راز د  روزنې او پراختیا د نده لري. د ملکي خدمتونو داراالنشأ نوموړي کمیسیون ته اجرائیوي، ارتباطي 
اوعملي مرستې برابروي او د پروګرامونو دپلي کیدو د ارزونې دنده پر غاړه لري. د ملکي خدمتونو او 
مدیریت په څانګه کې د پروژې د طرحې او پراختیا څانګه  د کورنیو او نړیوالو متخصصینو د ګومارلو له 
په واسطه  وزارتونو او حکومتي ادارو ته  د سال مشورو له الرې د عامه  اداري  سمون له بهیر سره مرسته 
ده. د ملکي  خدمتونو انسټیټیوټ  په  ۱۳۸۶ کال کې د افغانستان  په کچه د ټولو ملکي مامورینو لپاره  د 
روزنې د سرچینې په توګه را مینځ ته شو چې د مدیریت، معلوماتي ټکنالوژۍ او د انګلیسي ژبې کورسونه 

په ملي او والیتي کچه وړاندې کوي.

د ټاکنې پالوی د ملکي خدمتونو د لوړپوړو چارواکو د ګومارلو او د منځنۍ کچې د چارواکو پر ګومارلو د 
څارنې دنده لري. د غوښتنو یا تقاضا پالوی داسې یوه ټولنه ده  چې له هغې الرې ملکي کارکوونکي کوالی 
شي  خپل شکایتونه وړاندې کړي  لکه د ګومارلو  د پریکړو په اړه شکایتونه.  دواړه پالوي که څه هم چې 
د اداري سمون او ملکي خدمتونو د کمیسیون تر نظر الندې کار کوي خو په خپلواکه توګه عمل کوي. دغه 
کمیسیون اوسمهال ۷ سیمه ییز دفترونه، ۳۴ والیتي دفترونه او ۲۷ روزنیز مرکزونه لري . اوسمهال د دغه 
کمیسیون مالي لګښت د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام، د آسیا پراختیایي بانک، نړیوال بانک، اروپایي 
ټولنې، د متحده ایالتونو د پراختیایي ادارې او د برتانیا، سهیلي کوریا، استرالیا، ناروې، سویس او جرمني 

هېوادونو او د افغانستان د بیارغونې د وجهي صندوق له خوا برابریږي.

)OAA/CMS( د اداري چارو او دوزیرانو د شورا د داراالانشأ ریاست
www.president.gov.af/troot_eng.aspx?id=171

د اداري چارو او د وزیرانو د شورا د دارالانشأ ریاست، په اجرائیوي کچه د همغږۍ، مشورې او مرستې  یوه 
اداره ده چې د افغانستان له ولسمشر سره د حکومت د مشر، د دولت د مشر او د وزیرانو شورا د رئیس په 
توګه مرسته کوي. په اصل کې د اداري چارو دفتر په ۱۹۵۰ لسیزه کې د محمدظاهر شاه د واکمنۍ پرمهال 
رامینځ ته شو، په ۱۳۸۱  کال کې ددې ادارې په جوړښت کې بدلون را مینځ ته شو؛  د وزیرانو د شورا 
دارالانشأ او د څارنې او ارزونې څانګه  په۱۳۸۲ کال کې د دوو)۲( بیلو ریاستونو په توګه جوړه شوه څو د 
وزیرانو د شورا غونډو ته سیسټماتیک مالتړ تضمین کړي. د اداري چارو د دفتر د حکومتي ادارو د مرکز 
په توګه  د  دولت د درې اساسي ستنو) اجرائیه قوې، مقننه قوې اوقضائیه قوې( تر مینځ د پالیسۍ د همغږي 



الف څخه تر یا: د افغانسان لپاره مرستندوی الرښود

۱4

کوونکي دنده لري. ددې ادارې نورې دندې  لکه د ولسمشرۍ د فرمانونو او د وزیرانو د شورا د پریکړو پر 
پلي کیدو څارنه ده. همدا راز دغه اداره  د ولسمشر، د ولسمشر د مرستیاالنو، او د ولسمشر د سال کارانو 
دفترونو ته اداري، لوژستیکي او مالي مرستې برابروي.  همداراز دغه اداره د اساسي قانون د ۷۵ مادې د  
۶ بند په رڼا کې د هر مالي کال په پای کې د موخو ته د رسیدو لپاره  د حکومت د الس ته راوړنوپه اړه ملي 
شورا ته  رپوټ  برابروي. ددې ادارې نورې دندې  لکه  پر ټولو هغو وړاندیزونو  چې د وزیرانو شورا ته 
وړاندې کیږي بیا غور اود هغو شننه ، د کابینې د غونډو د اجندا او یاداښتونو چمتوکول او له اړتیا سره سم  
په دندو کې  له دغې شورا  سره مرسته ده.  همدا راز دغه اداره د وزیرانو د شورا منظمو او بیړنیو غونډو 

او همدا راز اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او حقوقي  فرعي کمیټو ته اسانتیا برابروي .

که څه هم چې  دغه اداره  د یوبې طرفه اجرائیوي ارګان په توګه طرح شوي خو دغه اداره پالیسي نه 
جوړوي بلکې د پالیسۍ جوړول همغږې کوي. د اداري چارو دفتر  او داراالانشأ د وزارتونو له خوا  پرتسوید 
شوو پالیسو باندې غور کوي ترڅو دا تضمین کړي چې دغه مسودې د افغانستان له لنډمهالې ملي پراختیایي 
ستراتیژۍ سره سمون لري، مهم او پراخ بنسټه نوښتونه په نښه کوي او یوه روښانه او کره بودیجه لري. 
کله چې  د پالیسۍ مسوده یوځل د دغه ادارې له خوا تصویب شي، دغه مسوده بیا ولسمشر او کابینې ته د 
وروستۍ کتنې او احتمالي تصویب په موخه لېږل کېږي. کله چې یوه پالیسي تصویب شي، د اداري چارو 

دفتر د هغې د پلي کېدو پر بهیر څارنه او د هغې ارزونه کوي. 

)CLJ( د اساسي قانون لویه جرګه
د اساسي قانون د لویې جرګې جوړېدل د نوي اساسي قانون پر سر د موافقې  د بهیر پایله وه. د اساسي 
قانون لویه جرګه د ۱۳۸۲ ل کال د لیندۍ په ۲۳مه نیټه پرانیستل شوه او د ۲۲ ورځو لپاره یې دوام درلود. 
له ۵۰۰ استازو څخه ۴۵۰ تنه یې د سیمه ییزو ټاکنو له الرې وټاکل شول، او5۰ تنه یې د حامد کرزي له 
لورې وټاکل شول. د څوکیو له یو پر پنځمې برخې څخه زیاتې  یې د ځانګړي ډلې استازو ته  ځانګړي شوي 
وې، چی ښځې، په پاکستان او ایران کې کډوالو، کورني بېځایه شوو وګړو، کوچیانو، هندوانو او سکانو په 

کې برخه درلوده. 

د اساسي قانون پر مسوده د اساسي قانون د تسوید د کمیسیون او د اساسي قانون د بیاکتنې د کمیسیون له 
خوا مباحثې وشوي. د ۱۳۸۲ کال په نیمایي کې، د مدني زده کړو له یو میاشتني فعالیتونو څخه وروسته، د 
اساسی قانون یوه مسوده د عامه نظریاتو او سال مشورو د راغونډولو لپاره په افغانستان، ایران او پاکستان 
کې د کډوالو ټولنو په مینځ کې هیوادوالو ته وړاندې شوه. دافغانستان لپاره دملګرو ملتونو دمرستندوی پالوي 
)UNAMA( د اټکل پر بنسټ په دې بهیر کې۱۷۸۰۰۰ تنو ګډون درلود چې د هغوي له ډلې څخه ۱۹ سلنه 

یې  میرمنې وې. د اساسي قانون وروستنۍ مسوده  د اساسي قانون د  بیاکتنې دکمیسیون له خوا د ۱۳۸۲ ل 
کال د لړم د میاشتې په ۱۲مه نېټه خپره شوه. 
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د اساسي قانون په لویه جرګه کې استازي د اساسي قانون د مسودې پر متن د بحث لپاره په کاري ډلو وېشل 
شوي وو. د روغې جوړې یوې کمیټې په مسوده کې د کاري ډلو د وړاندیزونو د ځای پر ځای کولو په موخه 
د  مسودې متن تصحیح کړ. په بحثونو کې جذباتي خبرې اترې، د اړیکو شلول یا تحریمونه، او تاوده بحثونه 
رامینځ ته شول. دټولو النجمنو مادو پر سر لکه د حکومت پر بڼه، د اسالم پر ونډې، ملي ژبو، ملي سروداو 
د وزیرانو ددوه ګونو تابیعتونو په اړه د یوې رای اخیستنې ګومان  کېده که څه هم چې رای اخیستنه تر سره 
نه شوه، د ۱۳۸۲ ل کال د مرغومي د میاشتې په ۱۴ مه نېټه د لویې جرګې د پای ته رسېدو مراسم جوړ شول 

چې هلته استازي په پښو ودریدل او د اساسي قانون دوروستني متن دتصویب اعالن یې وکړ.  

اساسي قانون په رسمي توګه د ۱۳۸۲ کال د سلواغې د میاشتې په ۶مه نېټه د ولسمشر حامد کرزي له خوا 
السلیک شو. دغه قانون ټاکل شوي ولسمشر ته  ددوه مرستیاالنو، د وزیرانو دیوې کابینې او د  دوو جرګو 
څخه جوړ )ولسي جرګه او مشرانو جرګه( یو پارلمان  د درلودلو لپاره الره هواره کړه. دغه قانون افغان 
نارینه او ښځو ته مساوي حقونه ورکوي، او افغانستان د بشر د حقونو له نړیوالو مکلفیتونو څخه مالتړته 
ژمن کوي. دغه قانون څرګندوي چې افغانستان یو اسالمي جمهوري دولت دی او دلته هیڅ یو قانون به له 

اسالم سره مخالف نه وي.  

)ACSFO( د افغانستان د مدني ټولنې دمجتمعې اداره
www.acsf.org

د افغانستان د  مدني ټولنې  مجتمع )ACSFO په رسمي توګه ACFS( دافغان مدني ټولنې د ډلو او فعالینو یوه 
شبکه ده،چې  د خبرو اترو لپاره  کړنالره  برابروي او موخه یې  په سیاسي  پریکړو کې د مدني ټولنې  د 
ونډې پراختیا ده. نوموړي اداره  د ۱۳۸۰  کال په وروستیو کې د افغان  مدني ټولنې په کنفرانس کې چې 
د ُبن له کنفرانس )......مخ.( سره جوخت د جرمني په بد هونیف کې جوړ شوی وو را مینځ ته شوه. په پیل 
کې  له نوموړي  ادارې سره   د سویس د سولې د بنسټ له خوا مرسته کیده خو د ۱۳۸۴ کال د مرغومي له 
میاشتې راهیسې  په بشپړه توګه خپلواکه ده.  دغه اداره د ۹۰ سازمانونو او ۴۷  تنو په ګډون  ۱۳۷ غړي 
لري.  همدا راز دغه اداره  د وړتیا د لوړولو، مدني زده کړو، مدافعې، څیړنې او رسنیو  لپاره ۳۱۵ ملګري 
لري. ددې ادارې مدیره پالوی له نهو)۹(استازو څخه جوړ دی چې ددې  ادارې  د غړو په کلنۍ عمومي 

غونډه کې ددوه کلنې  مودې لپاره ټاکل شوي دي.  

له ۱۳۸۱-۱۳۸۵ راهیسې  دمدني ټولنې مجتمع  د ُبن د تړون له پلي کولو سره  مرسته کړې، د اساسي 
قانون د جوړونې بهیر په اړه یې روزنیز، رسنییز او مدافعوي  فعالیتونه په الره اچولې دي، او همدا راز 
د ۱۳۸۳ کال په ولسمشریزو ټول ټاکنو او د ۱۳۸۴ کال په پارلماني ټاکنو کې د مدني زده کړې  او د نوم 
لیکنې کمپاینونه یې  تر سره کړي دي. له ټولټاکنو وروسته  د مدني ټولنې مجتمع خپله تګالره بدله کړه او له   
عامه  پوهاوي څخه یې الس واخیست  او له سازمانی پیاوړتیا  سره د مرستې  پر لوري یې را ودانګل. د 



الف څخه تر یا: د افغانسان لپاره مرستندوی الرښود

۱6

دې ادارې ستراتیژي پر پنځو برخو تمرکز کوي:  همغږي او د شبکې جوړول یا د اړیکو ټینګول، د ظرفیت 
لوړول، مالتړ، مدني زده کړې او څیړنه. چې په ۱۳۸۹ کال کې به  ښه حکومت داري، د قانون واکمني، 

روڼوالی او حساب ورکونه، ګډون او پراختیا به هم ددوی د تمرکز برخه وګرځي. 

دغه اداره د مدني زده کړو د سرچینو مرکز لري، په پام کې لري څو په ۱۳۹۰ کال کې په خپلو سیمه ییزو 
څانګو کې )جالل آباد، مزارشریف، بامیان او ګردیز( کې هم ورته مرکزونه پرانیزي.  دغه اداره همدا راز 
د جامعهء مدنی تر سرلیک الندې یوه مجله په پښتو او دری ژبو او یوه میاشتنۍ خبر پاڼه )په پښتو، دري 
او انګریزي  ژبو( خپروي.  دغه اداره  خپله مالي مرسته د یو زیات شمیر نا دولتي موسسو، سازمانونو او 

مرستندویه  حکومتونو څخه  تر السه کوي. 

)ADA( د افغانستان پراختیایي ټولنه
www.ada.org.af

د افغان پراختیایي ټولنه )ADA( یوه نا دولتي او غیر انتفاعي اداره ده چې موخه یې له ټول  افغانستان   څخه د 
بیوزلۍ د جرړو راویستل دي.  دغه ټولنه لومړى ځل په ۱۳۶۸ كال په پاکستان کې د افغان کډوالو له پنډغالو 
سره  د مرستې لپاره  رامینځ ته شوه .  په کابل کې ددغې ادارې له  اوسني مرکزي دفتر څخه سربیره ددې 
ادارې ۸۳۹ کارکوونکي: د كندهار، ارزګان، زابل، دایكندي، فراه، لوګر، وردګ، غزني، ننګرهار، لغمان، 

كابل، كاپیسا، پنجشیر، فاریاب، بغالن، كندز، تخار او بدخشان په والیتونو كې په كار بوخت دي. 

د افغان پراختیایي ټولنې څو سكټوریزه بیارغونه او پراختیایي پروژې د ګوښې پاتو او زیانمنونكو ډلو د مالتړ 
په موخه پلي كړي. د کرهڼې برخې او هغو کلیوالي فعالیتونو ته چې د یو اغیزمن او باثباته معیشت سره په 
بنسټیزه توګه  مرسته کوالی شي ځانګړي پاملرنه یې اړولې ده.  دغه  اداره دخپلي پروژې د پالن جوړونې 

اوپلي کولود یوې برخې په توګه په  ټولنه کې پرګډون یا مشارکت ټینګارکوي. 

نوموړي ټولنې اوسمهال خپل پنځه کلن ستراتیژیک پالن چې په  پنځو څانګو کې  ترتیب شوی لکه:  پالن 
جوړونه، د ظرفیت لوړول، ښوونه او روزنه،  یو ټوټه  کلیوالي پراختیا )IRD( او مالي برخو کې عملي کړی 
دی.  دهرې څانګې مشري د یوه رئیس له خوا کیږي چې د کارکوونکو، سرچینو او اسانتیاوو په واسطه  یې 
مالتړ کیږي.  په ۱۳۸۹ كال كې د بیړنۍ اسانتیا آزمایښتي پروګرام د ناورین د ګواښ د راټیټولو په اداره بدل 
شو، چې له هغه وخت راهیسې یې د افغان پراختیایي ټولنې د پروژې ټولو اړوندو سیمو ته پراختیا موندلې ده.  

)AGCHO( د افغانستان د جیوډیزۍ او کارټوګرافۍ  مرکزي اداره
www.agcho.org

د افغانستان د جیوډیزۍ او کارټوګرافۍ مرکزي اداره یوه حکومتي اداره  ده چې په افغانستان کې  د رسمي 
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نقشو جوړولو او نورو اړوندو دندو مسوولیت لري.  دغه اداره  د فزیکي، جغرافیایي، سیاسي، موضوعي، 
کادسټري، او د طبیعي سرچینو نقشو؛ د ځمکې دُکرې  د سنجولو چارې ؛ او ملي اطلس پر تولید، خپرولو 
او ویشلو تمرکز کوي. نوموړي اداره چې په مستقیمه توګه ولسمشر ته رپوټ ورکوي،  څه د پاسه ۷۰۰ 
ده:   پنځو څانګو ویشل شوي  په  اداره  دغه  لري.  ایزې څانګې  په ۱۶ والیتونو کې سیمه  او   کارکونکي 
دمعلوماتو او مراجعینو د خدمتونو،  کارټوګرافي او جغرافیایي معلوماتي سیسټم)GIS(، کادسټر، د هوا څخه 
د عکاسۍ له الرې او له  له لیرې واټن څخه  نقشه اخیستنه،او  جیوډیزي. د یوې خپلواکې ادارې په توګه  

ددې ادارې له مینځ ته راتګ څخه وړاندې  په  ۱۳۳۷کال کې ټولې نقشې  د پوځ له خوا برابریدلې.

تر ۱۳۵۸ کال یعنې د شوروي اتحاد تر تیري پورې  د افغانستان د جیوډیزۍ او کارټوګرافۍ مرکزي ادارې 
تر ۲۶٪ د  افغانستان دځمکې په مثلثونو ویشل )geodetic triangulation( ،  او ۳۰٪ کادسټري  سروې 
ګانې چې د هیواد لپاره د ارزښت وړ وې بشپړې کړي دي. په دغه موده کې او وروسته تر هغې  د نقشې 
اخیستنې او چاپولو وسایل له سویزرلنډ، جرمني او هالنډ  له هیوادونو څخه ودرول شول. چې په دې کې  
ستره لیکا کمره او د وه د آفسیټ  د چاپ رنګه ماشینونه،  او زیات شمیر د نقشو دتولید وسایل چې ال تر 
اوسه  د استفادې وړ دي، شامل وو. له ۱۳۸۰ څخه را هیسې ددې ادارې د عصري کولو په موخه نوي هڅې 
روانې دي،  دې  ادارې د دولت  څانګو او غیر دولتي ادارو ته  یو شمیر موضوعي نقشې برابرې کړي 
دي او اوسمهال د جغرافیایي معلوماتي سیسټم  په اړه روزنیز پروګرامونه وړاندې کوي. دې ادارې د کابل 
په پوهنتون او د کابل د پولیتحنیک په پوهنتون کې د جیوګرافۍ او جغرافیایي معلوماتي سیسټم  څانګې هم 
پرانیستې دي.   دغه اداره په پام كې لري څوپه ۱۳۹۰)۲۰۱۱( کال کې  د۱۳۵۸ کال راهیسې د  افغانستان  

یو بشپړ اطلس او د كابل ښار نقشه خپره کړي.

د افغانستان د جیوډیزۍ او کارټوګرافۍ مرکزي اداره وزارتونو او نړیوالو سازمانونو ته، چې په ځینو حاالتو 
کې  د ځانګړو مرستندویه اسنادو غوښتوونکي دي،  خدمتونه وړاندې کوي. ټولې هغه نقشې چې په افغانستان 

کې خپریږي باید په قانوني توګه د دې ادارې له تایید څخه برخمندې وي.  

)ANSF( افغان ملي امنیتي ځواکونه
افغان ملي امنیتي ځواکونه د افغان ملي پوځ )۴مخ( او افغان ملي پولیسو )۵ مخ( څخه جوړ دی.

)ANCB( د افغان نا دولتي سازمانونو د همغږۍ اداره
www.ancb.org

د افغان غیر دولتي سازمانونود همغږۍ اداره )ANCB( په ۱۳۷۰ کال کې د افغان نادولتي سازمانونو، ملګرو 
ملتونو، نړیوالو سازمانونو او مرستندویه ادارو  او حکومت تر مینځ د فعالیتونو دهمغږۍ په موخه جوړه 
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شوه. ددې ادارې غړیتوب یواځې په نادولتي سازمانونو پورې محدود دی.  دا اداره څه د پاسه ۲۰۰ غړي 
لري.  ددې ادارې د غړیتوب لپاره غوښتنه  د مدیره پالوي  له خوا ارزول کیږي او وروسته بیا په عمومي  
غونډه کې  پرې رایې  اخیستل کیږي) د غړو سازمانونو درې میاشتنۍ غونډه(.  ددې ادارې مدیره پالوی  
۱۱ غړي لري چې د یوه کال لپاره د عمومي غونډې له خوا ټاکل شوي دي. دنوموړي ادارې مرکزي دفتر 

په کابل کې او  اړوندې څانګې یې په جالل آباد او میدان وردګو کې موقعیت لري.

د افغان نادولتي سازمانونو د همغږۍ اداره خپلي غونډې  چې پر بیالبیلو موضوعاتو لکه روغتیا، ښوونه 
او روزنه، کرهڼه،  روغتیا ساتنه،  بیا رغونه او حکومتي پالیسیو راڅرخي  په میاشت کې یو ځل جوړوي.  
مدیریت،   ، ارزونې  د  موخه   په  لوړولو  د  وړتیا  د  غړوسازمانونو  نادولتي  خپلو  د  اداره   دا  راز  همدا 
مالي، اداري  پراختیا، بشري حقونو، ډموکراسۍ، حقوقي پوهاوي، رپوټ  او وړاندیز لیکنې په برخه کې 
سیمینارونه او کورسونه  جوړوي. دغه اداره د خپلو غړو لپاره  د افغان غیر دولتي سازمانونو په اداره کې 
د انټرنټ اسانتیاوې  برابروي او یوه اوونیزه خبرپاڼه، او درې میاشتنۍ مجله د پیوستون  په نامه او  د خپلو 

ټولو غړو یوالرښود کتاب خپروي .

د افغان د غیر دولتي سازمانونو د همغږۍ اداره د ACBAR، د خپلي خوښې سازمانونو د نړیوالې شورا، د 
نړۍ د مدني ټولنې  د مجتمع او دملي ټولنو د پیوستون ډلې غړیتوب لري.  دغه اداره د افغان مدنی ټولنې 
د مجتمع )ACSFO( یو فعال غړی دی. ددې ادارې بودیجه د حق العضویت  یا د غړیتوب له الس ته راغلو 

پیسو څخه  برابریږي. 

)ATA( د افغانستان انتقالي اداره
د افغانستان انتقالي اداره )ATA( یوه حاکمه اداره وه چې د ۱۳۸۱ کال د غبرګولي په میاشت کې د بیړنۍ 
لویې جرګې )ELJ( له الرې رامینځ  ته شوه. دغه اداره د افغان لنډمهالې ادارې )AIA( څخه وروسته چې  
یوه موقته  اداره وه  او د ُبن په کنفرانس کې  مینځ ته راغلې وه، رامینځ ته شوه. د انتقالي ادارې مشري هم 
ولسمشر کرزي په غاړه درلودله  چې وړاندې تر دې د لنډمهالې ادارې مشر ؤ چې د بیړنۍ لویې جرګې د 

غړو له خوا د  پټو رایو په پایله کې  ټاکل شوی ؤ.

د انتقالي ادارې تر مشرۍ الندې د ۱۳۸۲ کال د مرغومي په میاشت کې د اساسي قانون لویې جرګې د 
افغانستان د نوي اسالمي جمهوریت د اساسي قانون په اړه پریکړه وکړه. د ۱۳۸۲ کال د اساسي قانون پر 
بنسټ به  انتقالي اداره تر هغه پورې  د واک واګې په الس کې ولري  تر څوچې یوبشپړانتخابي حکومت 
د خلکو د آزادو او بې پرې رایو پربنسټ نه وي رامینځ ته شوی. د ۱۳۸۳ کال د تلې په میاشت کې حامد 
کرزۍ د ولسمشر په توګه وټاکل شو؛ د همدې کال په لیندۍ کې دده د لوړې په مراسمو کې انتقالي اداره  د 
افغانستان په اسالمي جمهوریت  بدله شوه سره له دې د ملي شورا  ټاکنې د ۱۳۸۴ کال د وږې ترمیاشتې 

پورې وځنډیدلې.
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  )AWN( د افغان ښځو شبکه
www.afghanwomensnetwork.org

د افغان ښځو شبکه )AWN( د نادولتي سازمانونو یوه شبکه ده چې دافغان ښځو د پیاوړي کولو او هغوي ته 
د واک ورکولو او په ټولنه کې د انډول ګډون د تر السه کولو لپار ه کار کوي. ماشومانوته د  واک ورکولو 
او د هغوي ساتنې ته پاملرنه  ددې شبکې له بنسټیږو دندو څخه ده. دغه شبکه هڅه کوي څو د خپلو غړو 
تر مینځ د غړیتوب او همکارۍ د هڅولو، مدافعې او تبلیغاتو او د وګړنیزې وړتیا د لوړولو له الرې دخپلو 

غړو اغیزمنتوب زیات کړي.  

د افغان ښځو شبکه  لومړی ځل په ۱۳۷۴ کال کې په بیجنګ کې د ملګرو ملتونو د ښځو له څلورم نړیوال 
کنفرانس څخه وروسته   رامینځ ته شوه او اوس په افغانستان کې د ښځو د حقونو تر ټولو ستر ملي سازمان 

دی چې له ۳۲۰۰ څخه زیاتو انفرادي غړو او د ۶۶ نا دولتي سازمانونو استازیتوب کوي. 

په ۱۳۸۹ کال کې د افغان ښځو شبکې د ملګرو ملتونو د ښځو له وجهي صندوق سره په ګډه کار وکړ څو 
د لندن په کنفرانس کې د ښځو د څلور کسیز پالوي د ګډون او د اعالمیې په وړاندې د غبرګون د رامینځ ته 
کولو ، او د کابل په کنفرانس کې د دې شبکې د یو استازي د ګډون او د افغانستان د ښځو پر لر لید  د مدني 
ټولنې له اعالمیې څخه مالتړ وکړي. همدا راز د دې شبکې  له خوا یو دوه ورځنی کنفرانس چې د افغان 
ښځو پر خوځښت  او په خپلو کمپاینونو کې  له رسنیو څخه  پر کار اخیستلو متمرکز ؤ تنظیم شو.  همدا راز 
دې سازمان د سولې او بیا پیوستون په بهیر کې د ښځو د ګډون د تضمین په موخه هڅه او هاند وکړ او اوس 

ددې شبکې د مدافعې د څانګې مدیره د سولې د عالي شورا غړیتوب لري.

د افغان ښځو شبکه د )ارتقا(  میاشتنۍ مجله خپروي.  دغه اداره یو کتابتون  او د انټرنټ  اسانتیا د ښځینه 
نادولتي سازمانونو د ګټې اخیستنې لپاره لري  ددې شبکې ویب پاڼه  غړو سازمانونو  ته دا فرصت برابروي 
څو دخپلو فعالیتونو په اړه رپوټونه له همدې الرې وړاندې کړي او همدا راز  روزنیزو پروګرامونو او نورو 

سرچینو  ته  ددوی الس رسی تامینوي.

ددې شبکې عمومي غونډه  چې د افغان ښځو د شبکې له غړو څخه جوړه ده په کال کې یو ځل د یوې 
اجرائیوي کمیټې د  ټاکنې په موخه  سره راغونډیږي  څو په بنسټیزو  پریکړو کې د افغان ښځو دشبکې لپاره 
د یو پالوي  په توګه  دنده تر سره کړي. دغه شبکه یوه سالکاره کمیټه لري  چې د شبکې سره په ستراتیژیک 
پالن جوړونه، له نړیوالو نادولتي سازمانونو سره د همغږۍ، د مالي مرستو  د جلبولولپاره د هڅو مالتړ، او 
اجرائیوي  کمیټې ته د سال مشورو  په برخه کې  مرسته کوي.  په کابل کې میشت ددې شبکې مرکزی دفتر 
د مدیره پالوي په وړاندې ځواب ویونکی دی او د هغو پروګرامونو او کمپاینونو د پلي کولو د نده لری چې 
د مدیره پالوي له خوا تاییدیږي. ددې شبکې سیمه ییزې څانګې په جالل آباد او هرات کې فعالې دي او په 
ګاونډیو والیتونو کې د پرو  ژو مدیریت په غاړه لري. د جالل آباد او هرات پر دفترونو سربیره ددې شبکې د 
اړیکو څانګه په پیښور کې، په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته د لوژیستیکي او عمومي مرستو د رسولو 
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په موخه فعالیت کوي. 

د افغانستان تړون 
د تړون بشپړ متن  په ......مخ کې وګورئ.

د افغانستان تړون  د ۱۳۸۴ کال د مرغومي په میاشت کې  د لندن په کنفرانس کې د افغانستان له لنډ مهالې 
ملي پراختیایي ستراتیژۍ  سره په ګډه پیل شو)ANDS(. چې د ا د افغان حکومت، ملګرو ملتونو،  مرستندویه 
ټولنو  تر مینځ د همکارۍ  یو پنځه کلن کاري چوکاټ دی چې ددې فعالینو تر مینځ د سال مشورې  له الرې 
جوړ شو. نوموړی تړون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا  د ۱۶۵۹،۱۶۶۲ او ۱۷۴۶ اعالمیو له الرې  تایید  
او  دقانون د حاکمیت تر سیوري الندې د یو غوره حکومت  او له بشري حقونوڅخه د مالتړسره د یو باثباته 

او آباد افغانستان پر لور  د افغانستان او نړیوالې ټولنې  د ژمنو  بیا پخلی کوي.  تړون څرګندوي:

په دې توګه د افغانستان حکومت، د افغانستان د راتلونکې لپاره د د غه ګډلیدلوري د پوره کولو لپاره ځان 
ژمن بولي؛ او همدا راز نړیواله ټولنه هم په خپل وار سره  ددې لید لورې د پوره کیدو لپاره دسرچینو او 

مرستو په برابرولو کې خپل ځان ژمن ګڼي.

دغه تړون د افغان او نړیوالې ټولنې دپراختیایي او بیا رغوونکو هڅو د همغږۍ او د ُبن له تړون څخه د مالتړ 
لپاره یو میکانیزم رامینځ ته کړ  او د ۱۳۸۴ کال د وږي په میاشت کې دپارلماني  او والیتي شورا ګانو د 
ټاکنو د تر سره کولو سره  په رسمي توګه پای ته ورسید. د افغانستان د ملي پراختیا د لنډ مهالې ستراتیژۍ او 
د هغو موخو سره سم چې د افغان حکومت له خوا د خپل د زریزې  پراختیایي موخو د۱۳۸۴ کال په ملکي 
)هیواد پورې اړوند( رپوټ کې )د ۱۳۹۹ کال لرلید( څرګندې شوي دي د افغان تړون لیک د فعالیتونو او یا 
رکنونو درې مهمې  او یو له بله سره تړلې  برخې څرګندوي: ۱( امنیت؛۲( حکومت داري ، د قانون واکمني 
او بشري حقونه؛ او ۳( اقتصادي او ټولنیزه پراختیا.  د نشه یي توکو د کارخانو د جرړو ایستل، د  یوې بلې 

د پام وړ او مهمې موضوع  په توګه  چې باید پرې کار وشي په تړون کې را څرګنده شوي ده.

د تړون لومړۍ ضمیمه مفصلې پایلې،  معیارونه، او  د کار د تر سره کولو لپار ه مهال ویش په ګوته کوي 
چې د افغانستان د ملي پراختیا د لنډمهالې ستراتیژۍ  د لوړو موخو سر سمون لري. دوهمه ضمیمه د افغان 
حکومت او نړیوالې ټولنې هغه ژمنې څرګندوي چې د حساب ورکونې او نړیوالو مرستو د اغیزمنتوب  په 
اړه تر سره شوي دي.  همدا راز دغو فعالینو د  تړون او د افغانستان د ملي پراختیایی ستراتیژۍ د اجرااتو   
 )JCMB( د څارنې او په منظمه توګه د عمومي رپوټ د برابرولو  په موخه  د څارنې او همغږۍ ګډ پالوی

جوړ کړ. 

)ACSP(د افغانستان دبشیړ ثبات انځور
gis.nc3a.nato.int/acsp
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د افغانستان د بشپړ ثبات انځور )ACSP( د بیارغونې او پراختیایي پروژو په ځانګړي ډول د څو مرستندوییزو 
او څو سازمانیزو فعالیتونو په اړه د معلوماتو د برابر ولو  یوه وسیله ده .  د افغانستان د هیواد دثبات انځور 
چې دنړیوالو سوله ساتو ځواکونو یو نوښت  دی د یو پراخ ډیټابیس پر بنسټ والړ  دی او کیدای شي  په 
انځور یز ډول لکه  د نقشو، ګراف او جدول په بڼه څرګند شي. دغه  دیټابیس  دګڼ شمیر سرچینو  لکه د 
افغان حکومت، بسپنه ورکوونکو، د والیتي بیارغونې ډلو)PRT(، او نړیوالو سازمانونو له ۱۱۹۰۰۰ څخه 

زیاتو پروژو په اړه دنوو معلوماتو درلودونکی دی.

د افغانستان دبشپړ ثبات انځور یو اغیزمن ډیټا بیز دی چې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو د ګډې قومندانۍ 
په ویب پاڼه کې د الس رسۍ وړ دی، سره له دې چې دغه پاڼه سري نه ده او د عامه الس رسۍ وړه ده 
خو ددې ویب پاڼې ګټه اخیستونکي باید  د معلوماتو د تر السه کولو په موخه نوم لیکنه وکړي. په افغانستان 
کې د میشتو سازمانونو لپاره چې انټرنټ ته السرسی نه لري، د هیواد د ثبات انځور به د دې سازمانونو د 
غوښتنې سره سم  دوی ته ډي وي ډي ګانې )DVD( برابرې کړي. راجسټر شوي سازمانونه هم کوالی شي 

له دې ادارې نه د  مناسبو معلوماتو د ټولګې او ګرافیکی معلوماتو غوښتنه وکړي.  

د افغانستان د بشپړثبات د انځور د بډاینې او کره توب لپاره هڅې روانې دي. اوسمهال د غه اداره د افغان 
حکومت له ګڼ شمیر وزارتونو سره چې په بیا رغونه  او پراختیایي  چارو کې بوخت دي لکه د اقتصاد ، 
مالیې، د کلیو د بیا رغونې او پراختیا او د مخابراتو له وزارتونو سره همغږي لري.  نوموړي اداره د ملي 
او نړیوالو نادولتي سازمانونو او دولتي ادارو په ګډون  د نوو ملګرو یا همکارانو پر مخ پرانیستې ده.  مینه 
والې ډلې کوالی شي د ویب پاڼې له الرې او یا د هغو پتو او اړیکو له الرې چې د الف څخه تر یا الرښود 

د پتو او اړیکو په برخه کې دي د بشپړ ثبات د انځور له ادارې سره اړیکه ټینګه کړي. 

)AIHRC( د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک  کمیسیون
www.aihrc.org.af

د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون )AIHRC( داساسي قانون د ۵۸ مادې  په رڼا کې رامینځ ته  شو. 
د نوموړي کمیسیون د ونډې د ټاکلو په برخه کې اساسي قانون  څرګندوي:

د ولت به په افغانستان کې  د بشري حقونو د څارنې او په پام کې نیولواو دهغو د ودې او ساتنې    په 
موخه د افغانستان د بشر دحقونو خپلواک کمیسیون جوړ کړي. او هر څوک کوالی شي چې د هغه پر بشري  
حقونو د تیري په صورت کې  نوموړي کمیسیون ته خبرورکړي او یا هغه ته شکایت وکړي. کمیسیون 
کوالی شي چې له بشري حقونو څخه د سر غړونې پیښې حقوقي چارواکو ته ولیږدوي او ددوی د حقونو 

په ساتنه کې  مرسته وکړي. ددې کمیسیون جوړښت او دندې به د قانون له الرې تنظیم شي.   

د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د جوړښت، دندو او  صالحیتونو په اړه قانون د کابینې له خوا منظور 
او د ولسمشر له خوا د ۱۳۸۴ کال د غویي په میاشت کې توشیح شو. د دې قانون په رڼا کې)۴ ماده(، د 
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افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د هغو حقونو او آزادیو د ساتنې او ودې واک لري چې د افغانستان 
په اساسي قانون او د بشر د حقونو په نړیوالو  قوانینو کې چې د افغانستان  له خوا منل شوي خوندي دي. د 
نوموړي کمیسیون  د قانون ۶ ماده د افغانستان حکومت، مدني ټولنې، نادولتي سازمانونو او د افغانستان  له 

ټولو خلکو څخه په دې قانون کې راغلو موخو ته د رسیدو لپاره د همکارۍ غوښتنه کوي. 

د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مشري  د نهو )۹( کمیشنرانو له خوا کیږي چې د یوې پنځه 
کلنې دورې لپاره د ولسمشر له خوا ټاکل کیږي.د ۱۳۸۹ کال د تلې له میاشتې څخه ددې کمیسیون مشري د 
ډاکټرې سیما سمر له خوا کیږي چې ددې کمیسیون مرستیال احمد فهیم حکیم دی.  ولسمشر دهغو کمیشنرانو 
ټاکنه اړینه بولي چې د جنسیتي، قومي، مذهبي او ژبنۍ تنوع منعکسوونکې و اوسي او د علمي ادارو او 

مدني ټولنو استازیتوب وکړي. 

د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د هیواد په کچه له ټولو ونډه والو سره له پراخې سال مشورې 
وروسته  یو څلور کلن ستراتیژیک او عملیاتي پالن )۱۳۸۹-۱۳۹۲ ( منظور کړ. نوموړی پالن د افغانستان 
د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د داراالانشا له خوا  چې مشري یې د اجرئیوي رئیس ښاغلې محمد موسی 
محمودي له خوا کیږي پلي کیږي. ددې پالن پنځه ستراتیژیکې موخې رهبریت، پوهنه، واک ورکول، مدافعه 
یا مالتړ، څارنه او پلټڼه دي. دغه کمیسیون په ټول هیواد کې د خپلو خدمتونو د پوښښ د تضمین په موخه 
اته سیمه ییزې څانګې )هرات، کندهار، پکتیا، بامیان، ننګرهار، کابل، کندز او بلخ( او شپږ والیتي څانګې 
)غور، دایکندي، هلمند، ارزګان، فاریاب او بدخشان( په والیتونو کې له ۶۰۰ څخه د زیاتو کارکوونکو په 

درلودلو سره پرانیستې دي.  

)AISA(د افغانستان د پانګونې د مالتړ اداره
http://www.aisa.org.af

د افغانستان د پانګونې د مالتړ اداره د افغانستان د حکومت له خوا په ۱۳۸۲ کال کې رامینځ ته شوه. دغه  
اداره په افغانستان کې د نوو پانګونو د ثبت، جواز ورکولو او ودې دنده په غاړه لري. ددې ادارې مرکزي 
دفتر په کابل کې دی او په هرات، کندهار، مزارشریف، کندز، خوست او جالل آباد کې سیمه ایزې څانګې 

لري.

د افغانستان د پانګونې د مالتړ اداره افغانستان ته د پانګې په جلب او وده کې  خپل ځان د یوې اغیزمنې ادارې 
په توګه ګڼي، او یو شمیر څانګې چې د پانګوالو د مالتړ لپاره ځانګړd شوي دي لري. د انفرادي مشتري د 
پانګې مالتړ، د کورنیو او بهرنیو کنفرانسونو او نندارتونونو جوړول، او د پانګه والو او کمپنیو تر مینځ د 

همکارۍ د فرصتونو رامینځ ته کول د نوموړي ادارې له خدمتونو څخه دي. 
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دغه اداره د پانګوالو یو کلنی الرښود خپروي؛  چې د ۱۳۸۹ کال په خپرونه کې  په افغانستان کې د کابو 
۷۵۰۰ فعالو کورنیو او بهرنیو کمپنیو لیست یې خپور کړی) د ۱۳۹۰ کال خپرونه به د کال په لومړیو دریو 
میاشتو کې خپره شي(. دې معلوماتو ته الس رسي د ثبت شوو کمپنیو سره مرسته کوي څو خپلو سوداګریو 

ته بازار ومومي او د کمپنیو، مراجعینو او نورو مینه والو تر مینځ اړیکې اسانه کړي.

دغه اداره د څیړنې او پالیسۍ څانګه لري چې د خصوصي سکټور د پراختیایي چارو شننه کوي، د ستراتیژیو 
په رامینځ ته کولو، د سوداګرۍ او پانګونې د فرصتونو په اړه ځانګړي څیړنې بشپړوي او  دملي شورا 
او د افغان حکومت له ادارو څخه وړاندې د سکټور د پالیسۍ د مالتړ په چارو کې ښکیل ده.  همدا راز په 
دې اداره کې د صنعتي پارکونو د پراختیا څانګه هم فعاله ده چې اوسمهال  د امریکې د متحدو ایالتونو د 
پراختیایي پروګرام)USAID( په مالي مرسته د کابل، مزار شریف او کندهار په والیتونو کې د درې صنعتي 

پارکونو او په کابل او جالل آباد کې د دوه نورو  صنعتي پارکونو د مدیریت چارې په غاړه لري. 

)ANDS(د افغانستان ملي پراختیایي ستراتیژي
د افغانستان  ملي پراختیایي ستراتیژي )ANDS( د افغانستان د پراختیا د مهم کاري چوکاټ په توګه  د بیوزلو 
په ګټه د ودې، په افغانستان کې د ډموکراټیکو بهیرونو او موسسو د جوړیدو څخه د مالتړ، او د بیوزلۍ او 
زیانمننې د را ټیټولو  په موخه را مینځ ته شوي ده.  دغه ستراتیژي په پام کې لري چې د هیواد بیوزلۍ د 
راټیټولو د سندپه توګه  چې د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال وجهي صندوق له خوا د پور څخه د خالصون 

د افغانستان له تړون سره سم،  دافغانستان د وروستۍ  پراختیایي ستراتیژۍ لومړیتوبونه او ننګونې 
او  واکمني  قانون  د  حکومتداري،   )۲ امنیت؛   )۱ دي:  شوي  ترتیب  کې  رکنونو  پراخو  درې   په 
 ۱۷ د  کې  ستراتیژۍ  پراختیایي  وروستۍ  په  پراختیا.    ټولنیزه  او  اقتصادي  او۳(  حقونه؛  بشري 

سکټورونولپاره ستراتیژۍ ځای لري چې ۸ فرعي رکنونه لري:

۱( امنیت؛ ۲( ښه حکومتداري؛ ۳( زیربنا او طبیعي سرچینې؛ ۴( پوهنه اوفرهنګ؛ ۵( روغتیا او 
تغذي؛ ۶( کرهڼه او د کلیو پراختیا؛ ۷( ټولنیز خوندیتوب؛ او ۸( د حکومتي او خصوصي اقتصادي 

سکټورپراختیا.

 همدا راز په دې کې د شپږو نورو موضوعګانو لپاره ستراتیژي هم ځای لري: د ظرفیت لوړول، 
د جنسیت مساوات، له نشه یي توکو سره مبارزه، سیمه ییزه همکاري، د فساد پرضد مبارزه  او 

چاپیریال.

نیسي.  پوښښ الندې  ترخپل  له ۱۳۹۱-۱۳۸۷)۱۳-۲۰۱۲-۰۸-۲۰۰۷( موده  د سکټور ستراتیژي 
  www.ands.gov.af/ands/ands_docs/index.asp:چې له دې ویب پاڼې څخه تر السه کیدای شي
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لپاره د یوه هیواد د شرایطو د ارزولو  لپاره  د یو مهم سندپه توګه کارول کیږي، کار وکړي )PRSP(. ددې 
ستراتیژۍ  د رامینځ ته کیدو وړاندیز لومړی ځل په  ۱۳۸۴  کال کې د افغانستان په پراختیایي مجتمعې 
)ADF( کې وشو. د افغانستان  وروستۍ  پراختیایي ستراتیژي  د ۱۳۸۷ کال د غویي د میاشتې په دوهمه نیټه 

د ولسمشرکرزي له خوا تصویب شوه  او وروسته بیا د همدې کال د غبرګولي په میاشت  کې دغه ستراتیژي 
د پلي کولو لپاره د نړیوالې ټولنې دمالتړ د تر السه کولو په موخه  د پاریس کنفرانس ته وړاندې شوه.

دغه ستراتیژي د پلي کولو لپاره د پالیسۍ کاري چوکاټ اویو الرښود څرګندوي د افغانستان له تړون سره 
یوځای د افغانستان  د پراختیایي ستراتیژۍ د سند موخه دا ده څو د ۱۳۹۹ کال تر پایه د افغانستان د زریزې 
پراختیایي  ملي  وروستنۍ  له  افغانستان  د  کړي.  هواره  الره  لپاره  رسیدو  د  ته   )MDGs(موخو پراختیایي 
ستراتیژۍ څخه وړاندې د  افغانستان ملي لنډمهاله پراختیایي ستراتیژي وه چې د۱۳۸۴  کال د لیندۍ په 
میاشت کې د افغان حکومت له خوا تصویب او د افغانستان له تړون سره یوځای د همدې کال د مرغومي 
په میاشت کې د لندن کنفرانس ته وړاندې شوه. په ۱۳۸۵ کال کې د افغانستان حکومت او د هغه نړیوالو 
ملګرو د لنډ مهالې ستراتیژۍ په پلي کولو پیل وکړ او هڅه یې وکړه څو داپه یوې بشپړې ستراتیژۍ  بدله 
کړي چې وکړای شي د بیوزلۍ د راټیټولو د ستراتیژۍ د سند غوښتنې پوره کاندي.   له  ۱۳۸۵-۱۳۸۹ موده 
د افغانستان د ملي لنډمهالې پراختیایي ستراتیژۍ تر پوښښ الندې وه او په اصل کې د افغانستان د تړون له 
پلي کولو سره یې اړیکه درلوده؛ په لنډمهاله ستراتیژۍ کې د تړون هر یو معیار  د یوې پنځه کلنې موخې 

په توګه څرګند شوی ؤ.

د افغانستان  دبشپړې ملي پراختیایي ستراتیژۍ همغږي د دې ستراتیژۍ د داراالانشأ  له خوا او څارنه یې  
د افغانستان دملي پراختیایی ستراتیژۍ د څارنې د کمیټې )OSC( له خوا  چې د کابینې اووه تنه وزیران هم 
په کې برخه لري تر سره شوه. د همغږۍ او څارنې ګډ پالوی او لوړ پوړی  افغان حکومتي  پالوی  د 
افغانستان د تړون د پلي کیدو څارنه کوي او همداراز د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژۍ د جوړولو 
لپاره الرښوونې کوي. د سکټور ستراتیژي  د سکټور د ستراتیژۍ د پراختیا د ډلې )SSDGs( له خوا چې 
د سکـټـوري وزارتونو، د ملي پراختیایي ستراتیژۍ د داراالانشا، د مالیې وزارت )MOF( له استازو څخه 
جوړه وه  او پراخ موضوعات په کې شامل دي تسوید شوي وه،  د ۱۳۸۶ کال په وروستیو کې بشپړه شوه. 

د افغانستان د ملي پراخیتایي ستراتیژۍ د جوړیدو لومړنی ګام د دې ستراتیژۍ د داراالنشأ له خوا د وړاندې 
شوي بیلګې د په پام کې نیولو سره د حکومت د ټولو وزارتونو او ادارو د ۴۳  انفرادي ستراتیژیو جوړول 
وو. د ۱۳۸۶ کال په نیمایي کې ددې ستراتیژیو له بشپړید وروسته  ددې  ستراتیژیو ارزونه وشوه او پیاوړي 
شوي او د هغې ستراتیژیک لومړیتوبونه  او د بودیجې ځانګړي کول  د سال کارې ډلې ، د بسپنه ورکوونکو 
د خبرو اترو او غونډو، او د ګواښ او زیانمننې د ملي ارزونې )NRVA( پر بنسټ د بیوزلۍ د شننې، له الرې د 
پراخو سال مشورو په واسطه انډول شول او وړاندې تر دې چې د دې وزارتونو او ادارو ستراتیژۍ د سکټور 
د ستراتیژۍ په مسوده کې له یوبل سره یوځای  شي  پرې غور وشو او پیاوړي شوي. په ۳۴ والیتونو کې د 
سال مشورې یو سیمه ییز بهیر  جوړ شوچې د والیتي پراختیایي پالن د رامینځ  ته کیدو المل شو)PDP( چې 



الف څخه تر یا

۲5

حکومتداري
امنیت

صادي پراختیا
ټولنیزه او اقت

صادي 
اقت

حکومتداري 
صي 

صو
او د خ

سکټور پراختیا

.5

روغیتا او تغذي

6

کرهڼه او د 
کلیو پراختیا 

.7

ټولنیز خوندیتوب

.3

بنسټونه او 
طبیعي سرچینې

.2

غوره حکومتداري 
او د قانون واکمني

 .1

امنیت

.4

پوهنه او کلتور

سکټورونه
صي 

صو
د خ

سکټور پراختیا 
او سوداګري

روغتیا او تغذي
کرهڼه او د 
کلیو پراختیا

ب
ټولنیز خوندیتو

انرژي
ت

امنی
ت او د 

عدال
قانون واکمني

پوهنه

د کانونو استخراج

ښاري پراختیا

د اړیکو او معلوماتو  
ټکنا لوژي 

د اوبو د سرچینو 
ت

مدیری

ټ
ترانسپور

ګ ، رسنۍ 
فرهن

او ځوانان
کډوال، راستانه 
شوي او کورني 
بیځایه شوي وګړې

دیني چارې

حکومتداري، 
د ملکي ادایو 
سمون، بشري 

حقونه 

ضوعګانې
عمومي مو

اداري سمون او د وړتیا لوړول
ت برابري

د جنسی
د نشه یي توکو پروړاندې مبارزه

سیمه ییزې همکارۍ
د فساد پر وړاندې مبارزه

.۸

چاپیریال

د افغانستان د ملي  پراختیایي ستراتیژۍ جوړښت ) سرچینه: د افغانستان حکومت(
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موخه یې په افغاني ټولنه کې د افغانستان د وروستۍ پراختیایي ستراتیژۍ د پراختیایي لومړیتوبونو په اړه د 
یو پراخ ګډ نظر د څرګندولو تضمین ؤ.

د سکټور ي ستراتیژیو له  بشپړولو وروسته د څارنې کمیټې له تصویب شوو معیارونوڅخه په ګټه اخیستنې 
دوی ته د پنځو راتلونکوکلونو لپاره  د اجرایي موجودو سرچینوپه ګډون  لومړیتوبونه په نښه کړل) لکه چې 

د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژۍ د لوی اقتصاد د کاري چوکاټ  له الرې څرګند شو(.

د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژۍ داراالنشأ د اړونده وزارتونو په همکارۍ سکټوري ستراتیژۍ یې د 
افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژۍ  په مسوده کې شاملې کړې. د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژۍ 
پر وروستۍ مسوده د سالکارې ډلې له خوا بیاکتنه وشوه او د تصویب لپاره د افغانستان د ملي پراختیایي 
ستراتیژۍ د څارنې کمیټې ته ولېږل شوه ترڅو تضمین کړي چې دغه ستراتیژي په بشپړ ډول د حکومت د 

لومړیتوبونو او د افغانستان د تړون له معیارونو سره سمون لري. 

د افغانستان حکومت  په ۱۳۸۷ کال کې د ملي پراختیایي ستراتېژۍ د سند د بشپړولو سره  د سکټوري 
ستراتیژیو پر پلي کولو او څارلو هم تمرکز  درلود. د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژۍ د څارنې کمیټه 
د  پراختیایي ستراتیژۍ  ملي  د  افغانستان  د  کمیټه  دغه  واوښته چې  ته   )GCC( کمیټې  د همغږۍ  دحکومت 
بهیر دلوړې کچې د همغږۍ دنده لري. په داسې حال کې چې اړوند وزارتونه د افغانستان د ملي پراختیایي 
ستراتېژۍ د پلي کولواصلي دنده لري، د مالیې او اقتصاد وزارتونه  د دغه بهیر د مدیریت او څارنې دنده په 
غاړه لري.  ددې کار د تر سره کیدو په موخه  د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژۍ د پلي کولو او پراختیا 
د همغږۍ  اداره د مالیې په وزارت کې  ، او همدا راز د څارنې او ارزونې اداره د اقتصاد په وزارت کې 

جوړه شوه.

افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژۍ لومړنی کلنی رپوټ په ۱۳۸۸ کال کې وړاندې شو.  تر دې لږ  د 
وروسته یو نوی  سیاسي  او د حکومتدارۍ نوښت پیل شو چې په کې د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژۍ 
پر پلي کیدو تمرکز او هغې ته بیا لومړیتوب ورکول شامل دي، په دې اړه د الزیاتو معلوماتو لپاره د کابل 

کنفرانس او د کابل بهیر، او د ملي او ډله ییز لومړیتوب پروګرامونه وګورئ. 

)ANBP( د افغانستان د نوي پیل پروګرام
www.undpanbp.org

د افغانستان د نوي پېل پروګرام )ANBP( د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې له خوا تمویلېدونکې پروژه ده 
چې د ۱۳۸۲ کال د وري په میاشت کې د حکومت د بې وسلې کولو،ملکي کولو  او بیا پیوستون )DDR( د 
موخې د پلي کولوپه نیت جوړه شوه. دغه پروګرام د خپل له  رامینځ ته کیدو راهیسې ناقانونه وسله والې ډلې 

منحلې )DIAG( او د پرسونل ضد ماینونو او مهماتو زیرمې )APMASD( ویجاړ ې کړي دي.  
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افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د ۱۳۸۱ کال د سلواغې په میاشت د توکیو په غونډه کې  د بې وسلې کولو 
او ملکي کولو د خپلې خوښې د بهیر د اوږدولو لپاره خپل نیت  دخپل  امنیتي سکټور د سمون د ستراتېژۍ 
پام کې وه چې د بې وسلې کولو او ملکي کولو له الرې، د  د یوې برخې په توګه اعالن کړ. په   )SSR(

افغانستان پوځي ځواکونه )AMF( چې په کې د شمالي ټلوالې، د جګړه مارو قومندانانوملیشې او د طالبانو د 
دورې وسله والې ډلې شاملې وې  خپلي وسلې وسپاري او ملکي ژوندانه ته راوګرځي.  هغو وسله والو ته 
چې خپلې وسلې د بې وسلې کولو، ملکي کولو او بیا پیوستون د بهیر له الرې سپاري، یو مډال او یو تصدیق 
لیک به تر السه کړي،او د بیا پیوستون  یو لړ نورې ګټې لکه مسلکي، کرهڼیزې زده کړې او د کوچنۍ 

سوداګرۍ فرصتونه به هم دوی ته برابر شي. 

د افغانستان د نوي پېل پروګرام د بې وسلې کولو، ملکي کولواو بیاپیوستون د بهیر  د بې وسلې کولو او ملکي 
کولو برخې د ۱۳۸۴ کال د غبرګولي تر میاشتې بشپړې کړې، او د بیا پیوستون چارو یې د ۱۳۸۵ کال د 
غبرګولي تر میاشتې پورې دوام درلود. د افغانستان د نوي پېل پروګرام اصلي موخه دا وه څو د دریوو کلونو 
په ترڅ کې ۱۰۰۰۰۰ وسله وال بې وسلې   او ټولني ته یې بیا راستانه کړي. کله چې د بې وسلې کولو، 
ملکي کولو او بیاپیوستون بهیر په رسمي ډول د ۱۳۸۵ کال په غبرګولي کې پای ته ورسید، د افغانستان د 
پخواني پوځ 6۳۳۸۰ افسران او سرتیري بې وسلې شول او د افغانستان د پوځ ۲5۹ واحدونه لغوشول. د 
دغو جنګیالیو یو زیات شمېر )55۸۰4( د بیاپیوستون یوه الره غوره کړه چې 5۳4۱5 کسه له هغې څخه 
برخمن شول او پاتې ۲۷5۹ نور له دغه بهیر څخه ووتل. یواځې ۲٫۳ سلنه پخوانیو جنګیالو د افغانستان له 

ملي پوځ سره د یو ځای کېدو پرېکړه وکړه. 

 په ۱۳۸۴ کال کې د بې وسلې  کولو، ملکي کولو او بیا پیوستون د پروګرام په بشپړېدو سره د افغانستان د 
نوي پیل پروګرام دا ځل خپله پاملرنه د حکومت د پرسونل ضد ماینونو او مهماتو د زیرمو د ویجاړولو او 
د ناقانونه وسله والوډلو د بی وسلې  کولو نوښتونو ته  چې د ملي دفاع د وزارت له خوا پلي شول واړوله. د 
پرسونل ضد ماینونو او مهماتو د زیرمو د ویجاړولو)APMASD(، له حکومت سره د پرسونل ضد ماینونو د 
کارونې، زیرمه کولو، تولید او لیږدولو د مخنیوي دکنوانسیون )چې د اوټاوا د کنیوانسیون په نامه یادیږي( 
د شرایطو د پوره کولو په برخه کې مرسته وکړه. کله چې دغه پروژه د ۱۳۸۷ کال د مرغومي په میاشت 
کې بشپړه شوه، تر سره شوي سروې وښودله چې  په ټولیزه توګه نږدې ۳۷۰۰۰ متریکه ټنه مهمات وو چې 
له هغې جملې نه کابو۲۰۰۰۰ متریکه ټنه یې ویجاړ شوي وو.  سر بیره پر دې  له ۵۰۰۰۰۰ څخه زیات د 

پرسونل ضد ماینونه ویجاړشوي دي.

ټاکل شوي ده چې د ناقانونه وسله والو ډلو د منحلولو بهیر چې د اټکل له مخې د ۱۰۰۰۰۰  هغو وسله والو 
ملیشه ډلود منحلولو په موخه  جوړشوی ؤ چې د افغان پخواني ملي پوځ له جوړښت څخه  بهر فعالیت کوي، 
د ۱۳۹۰ کال په کب کې به پای ته ورسیږي. په داسې حال کې چې بې وسلې کول، ملکي کول او بیاپیوستون 
یو د خپلې خوښې بهیر ؤ، مګر  د ناقانونه وسله والو ډلو منحلول یوه جبري پروسه ده چې د ولسمشر د 
فرمان او همدارنګه د ملي قوانینو له خوا یې مالتړ کیږي. ډایاګ پر هغو پروژو چې یو خوندي چاپیریال او 
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ټولنیزې ګټې تامینوي تمرکز لري.  په هغو ولسوالیو کې چې ځانګړي پیچلي امنیتي  شرایط لري دنوي پیل 
پروګرام د معیشت مرستندویې پروژې پیل کړي. د ډایاګ مرستندویه پروژې د بې وسلې کونې د هڅونې او 
د معیشت د بدیل د فرصتونو د برابرولو لکه د غواګانو د محصوالتو او د پسونو د روزنې، د شاتو د مچیو 
د روزنې، او د چرګانو د فارمونو په برخه  کې د مسلکي روزنیزو پروګرامونو له الرې د ځایي ټولنو د 

پراختیا سره د ژمنې په موخه رامینځ ته شوي دي.  

د ناقانونه وسله والو د منحلولو نوښت چې د افغانستان د نوي پېل د پروګرام  له خوا یې مالتړ کیږي، د بې 
وسلې  کولو او د بیا پیوستون  د کمیسیون تر واک الندې یوه دولتي پروژه ده. د ناقانونه وسله والو ډلو د 
منحلولو  دستراتیژۍ پراختیا او کړنې د بې وسلې کولو او بیا پیوستون د  کمیسیون په مشرۍ   او د  ناقانونه 
وسله والو ډلو د بې وسلې  کولو د ګډې داراالنشأ په مرسته پرمخ بېول کېږي.  په دغې داراالنشأکې  د ملي 
امنیت د ریاست، د ملي دفاع د وزارت او د کورنیو چارو د وزارت، یوناما او د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو 
استازي برخه لري. د افغانستان د نوي پېل پروګرام د ډایاګ د پلي کولو لپاره  کارکوونکو، پالیسي، تخنیکي 
او لوجیستیکي مرستو پر چمتو کولو سربېره له ګډې داراالنشأ سره هم مرسته او مالتړ کوي.   ۱۳۸۷ کال د 
لړم په میاشت کې د ډایاګ یوه اداره د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې د حکومت د ظرفیت د لوړولو 

په موخه  جوړه شوه  څو په خپله ددې نوښت د پلي کولو جوګه شي. 

د ۱۳۸۹ کال د وږي تر میاشتې پورې ډایاګ کابو ۵۱۸۷۳ وسلې راټولې کړې؛ له ۱۴۰ تر پوښښ الندې 
ولسوالیوڅخه  ۹۸ ولسوالیو  دې بهیر ته غاړه ایښې ده، او  ۴۲ نورو هغو ولسوالیو کې چې د حکومت 
ضد عناصر موجود دي دغه بهیر یې نه دی منلی او ددې بهیر د پلي کیدو په وړاندې خنډ رامینځ ته کوي د 
ملګرو ملتونو پراختیایي اداره هیله لري چې په وروستیو کې د افغانستان د سولې او بیا پیوستون پیل شوی 
پروګرام به په ستونزمنو ولسوالیو کې د جنګیالیو د بې وسلې کولو او بیا پیوستون د بهیر له بریالي پلي کیدو 

سره به مرسته وکړي 

د کابل د کنفرانس د لومړیتوب او پلي کولو پالنونه په ډاګه کوي چې د ډایاګ پروګرام به د ملکي کولو له 
بهیر سره مرسته وکړي  او ټینګ  سازماني جوړښټ به رامینځ ته شي، چې د افغان حکومت د سولې د 
پیاوړي پروګرام او د ډایاګ اوسنۍ موجوده  وړتیا به سره یو ځای کړي او دواړه به د افغانستان د سولې 
او بیا پیوستون له پروګرام سره د مرستې په موخه وکارول شي. که څه هم چې دا څرګنده ده چې اوسمهال 
د افغانستان د نوي پیل پروګرام د افغانستان د سولې او بیا پیوستون پروګرام ته د پام وړ تخنیکي مرستې 
برابروي او ډایاګ به په کلکه د افغانستان د سولې او بیاپوستون له پروګرام سره بوخت وي خو ال تر اوسه 

دا روښانه نه ده چې دغه جوړښت به د ۱۳۹۰ کال په اوږدو کې څه ډول پراخ شي  
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)ANSO(د افغانستان د نا دولتي مؤسسو د ساتنې دفتر
www.afgnso.org

په  توګه  په ځانګړي  کال کې جوړ شوچې   په ۱۳۸۲  دفتر  د ساتنې  نادولتي مؤسسو  د  افغانستان کې  په 
افغانستان کې د نادولتي مؤسسو ټولنې ته اړینې امنیتي سال مشورې وړاندې کوي. ددې  دفتر مالي مرسته 
 ،)SDC( د سویس د پراختیا او همکارۍ د ادارې ،)ECHO(د اروپا د کمیسیون د بشر دوستانه مرستو د دفتر
او د ناروې د بهرنیو چارو د وزارت له خوا برابریږي. دغه دفتر د ۱۳۸5 کال د چنګاښ په میاشت کې 
)Welthunggerhilfe()چې پخواد جرمن اګرو اکشن  په نامه یادیده( ترادارې الندې راغئ؛ وړاندې تردې 

دغه دفتر د ژغورنې کمیټې تر نظر الندې خپلي چارې پرمخ بیولې.

د دغه ادارې مرکزي دفترپه کابل کې دی او سیمه ییز دفترونه یې په کابل، مزار شریف، هرات، جالل 
آباد او کندهار کې میشت دي. د دې ادارې ټول ملي او نړیوال کارکوونکي په امنیت او ساتنې پورې اړوند 
ثبت دي، الندینیومنظمو  دفتر سره  دغه  له  نادولتي سازمانونه چې  ټول  تجربه کړې دي.  یې  موضوعات 

خدمتونو ته السرسي لري: 
ورځینۍ ګواښوونکې خبرتیاوو او امنیتي خبرداریو،  د پیښو اوونیز برابر شوی لیست، او همدارنګه 	 

دوه اوونیز او درې میاشتني رپوټونه چې د امنیتي وضعیت شننه کوي او امنیتي تګالرې طرح کوي 
اوونیزې سیمه ییزې امنیتي غونډې 	 
د نادولتي سازمانونو د کارکوونکو لپاره میاشتنۍ الرښوونې	 
د ملي او نړیوالو امنیتي ادارو  سره په اړیکه کې د نادولتي مؤسسو استازیتوب	 
د ساتونکو او راډیو چلوونکو)operator( لپاره روزنې.	 

په افغانستان کې د نادولتي مؤسسو د ساتنې دفتر د غوښتنې پر بنسټ او د دوی له موجوده ظرفیت سره سم، 
ښایي الندیني  خدمتونه هم وړاندې کړي: 

د نادولتي سازمانونو د تګ او راتګ لپاره د هیواد په کچه امنیتي معلومات	 
سازمانونو پورې اړوندې امنیتي سال مشورې 	 
د نادولتي سازمانونو دامنیتي پالنونو او د ځای پر امنیت بیا غور	 
د امنیت اړوند د احصائیوي معلوماتو )ډاټا( چمتو کول او د هغوي شننه	 
د کړکیچ  پروړاندې د غبرګون خدمتونه. 	 

)APRP(د افغانستان د سولې او بیا پیوستون پروګرام
د افغانستان د سولي او بیا پیوستون پروګرام)APRP( د ۱۳۸۹ کال د غبرګولي په میاشت کې د ولسمشر 
کرزي له خوا  افغاني ټولنې ته د وسله والو ډلو د هغو غړو د بیا پیوستون په موخه منظور شوچې غواړي له 
تاوتریخوالي څخه الس واخلي او د افغانستان اساسي قانون ومني. په ټولیزه توګه ددې پروګرام بودیجه ۷۸۴ 
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میلیون ډالره ده چې لومړنۍ ژمنې یې د بهرنیو مرستندویه حکومتونو څخه تر السه کړې دي.

ددې پروګرام مشري د سولي د عالي شورا له خوا کیږي چې غړي یې د ۱۳۸۹ کال د وږي په میاشت کې 
د حامد کرزي له خوا وټاکل شول. د غه پروګرام  د ګډې داراالانشا له خوا د اجرئیوي آمر تر مشرۍ الندې 
پلی کیږي چې د سیمه ییزې کچې   بهیرونو لپاره  والیان  او ولسواالن  د اړونده وزارتونو د مرستې همغږې  
کوونکي دي.  دهغو ولسوالیو یا کلیو امنیت چې د افغانستان د سولي او بیا پیوستون په پروګرام کې برخه 

اخلي د افغان ملي پوځ د ځواکونو له خوا د نړیوالو سوله ساتو ځواکونوپه مرسته برابریږي.

د  موخه  په  هڅونې  د  پیوستون  بیا  او  سولي  د  لومړی  لري.  اصول  درې  ستراتیژي  حکومت  افغان  د 
حکومتدارۍ د  امنیتي او ملکي ادارو پیاوړي کول. دوهم د سیاسي شرایطو آسانه کول او د یوې تل پاتې او 
عادالنه سولي د رامینځ ته کیدو په موخه د افغانانو مالتړ. دریم د سولي او ثبات د هڅولو په موخه د ملي، 
سیمه ییزو او نړیوالو مرستو او همغږۍ لوړول. دغه هڅې د دوو پراخو کټګوریو تر مینځ په پام کې ده چې 

په یوه وخت کې به تر سره شي ویشل کیږي.  

د کابل کنفرانس او د کابل بهیر
د افغانستان په اړه د کابل نړیوال کنفرانس د ۱۳۸۹ کال د چنګاښ په ۲۹ نیټه جوړ شو د کابل کنفرانس 
چارچابیر د کابل د بهیر اصطالح هم مطرح شوه چې د حکومتدارۍ د سمون او د سولې د اجنډا  پر عملي  
کولوداللت کوي چې  د ۱۳۸۸ کال د لړم په میاشت کې د ولسمشر کرزي د دوهمې لوړې د مراسمو په وینا 

کې په دې هکله خبرې شوې وې. 

د ولسمشر حامد کرزي او د ملګروملتونو د عمومي سر منشي بانکي مون په ګډه مشرۍ د کابل کنفرانس  په 
حقیقت کې د افغانستان په اړه د ګڼ شمیر نړیوالو کنفرانسونو له ډلې څخه یو کنفرانس ؤ چې په هیواد کې د 
ننه او د نړیوالو مشرانو او بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون جوړ شو. په دې کنفرانس کې په افغان مشرتابه 
او افغان ملکیت ټینګار کیده او ددې کنفرانس په اعالمیه کې دا څرګنده شوه چې د کابل بهیر افغانانو ته د 
ښه امنیت، ښې حکومتدارۍ  او ښو اقتصادي فرصتونو  په هکله د افغان حکومت د ژمنو بیا پخلی دی. 
همدا راز افغان مشرتابه ته د لیږد او د امنیت او اقتصادی مرستو د برابرولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې 

ژمنې روښانه کړې.

د ۱۳۸۸ کال د مرغومي په میاشت کې د لندن کنفرانس او د ۱۳۸۹ کال د غبرګولي په میاشت کې د سولي 
جرګه د هغو شرایطو، کاري چوکاټونو او پالنونو رامینځ ته کولو لپاره چې د کابل په کنفرانس کې پرې 

موافقه وشوه مهم پړاوونه وو. په دې کې دا برخې شاملې دي:

د ایساف او ائتالفي ځواکونو څخه افغان ملي پوځ ته د امنیتي مسولیتونو لیږد  	

د افغانستان د سولي او بیا پیوستون د پروګرام رامینځ ته کول  	
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د افغانستان دملي پراختیایي ستراتیژۍ  بیا جوړښت او هغې ته بیا لومړیتوب ورکول  	

 نړیوالو ګډونکوونکو د ۱۳۹۳ کال په پای کې په ټولو والیتونو کې افغان حکومت ته د امنیت دمسوولیت 
د سپارلو د لیږد سند السلیک کړې. ددې لیږد  سره دمرستې لپاره افغان حکومت د افغان ملي پوځ د کیفیت 
او کمیت د لوړولو ژمنه وکړه، په داسې حال کې چې نړیوالو ګډون کوونکو د افغان ملي پوځ د روزنې، 
سمبالولو او تمویلولو ژمنې بیا تکرار کړې. ګډون کوونکو په اصولو کې د افغانستان د سولي او بیا پیوستون 
له پروګرام سره  موافقه وکړه او د سولي او بیا پیوستون د وجهي صندوق له الرې د دې پروګرام سره د 

خپلو مرستو ژمنې تکرار کړې.

د افغانستان د یوې لومړیتوب ورکول شوي ملي پراختیایي ستراتیژۍ په کاري چوکاټ کې  افغان حکومت 
د خدمت رسوونکو ادارو، د ملي لومړیتوب د پروګرامونو د  پالیسیو د  پریکړو او پلې کولو پر سمون 
دتمرکز ژمنه وکړه. ګډون کوونکو  د افغانستان د ملی پراختیایي ستراتیژۍ له پلي کولو او لومړیتوب ورکولو 
سره دمرستې په موخه د افغان حکومت ډله ییزې کړنالرې)cluster( او وزارتونو تر مینځ د همغږۍ له 
میکانیزم څخه هرکلی وکړ.  افغان حکومت د پلي کوولو، د پام وړ پایلو او بودیجې سره دمرستې لپاره د 
ملي لومړیتوب د پروګرامونو ال لومړیتوب ورکولو او پیاوړي کولو ته ژمن دی. دغه پالن د  پروګرام د 
اغیزمن مدیریت او حساب ورکونې د تضمین په موخه د سنجولو وړ ۶ او ۱۲میاشتو او ۳ او ۵ کلنو موخو 

وړاندیز کوي. 

د لندن د کنفرانس له اعالمیې  سره سم  ګډون کوونکو په دوو کلونو کې د افغان حکومت د اصلي بودیجې 
له الرې د  خپلو د لږ تر لږه ۵۰ سلنې مرستو د مستقیمې ورکړې اعالم وکړ.خوسره له دې  ټینګار وشو 
چې دغه ژمنه د افغان حکومت د عامه مالي مدیریت د نظام پیاوړي کولو لپاره د سمون په پلي کولو، د فساد 
په راکمولو، د بودیجوي اجرااتو په ښه کولو او د عاید د راټولولو په زیاتولو پورې اړه لري. سربیره پردې 
نړیوالو ګډون کوونکو د ملي لومړیتوب دپروګرامونود مالتړ لپاره د خپلو پراختیایي مرستو د تنظیم او په 

دوو راتلونوکو کلنو کې  د دې موخې ۸۰ سلنې ته د رسیدو لپاره خپله تیاري څرګنده کړه. 

د افغانستان لومړیتوب ورکول شوي ملي پراختیایي ستراتیژۍ د پلې کوولو څخه د څارنې په موخه افغان 
حکومت او نړیوالې ټولنې د  کابل د بهیر د یوې برخې په توګه د افغانانو نویو لومړیتوبونو ته په پام سره د 
ژمنو د دوه اړخیز پرمختګ په موخه  په کال کې یو ځل د وزارتونو په کچه د غونډو نیت څرګند کړ.  ګډون 
کوونکو په دې هکله چې د څارنې او همغږۍ ګډه ډله به د بهیر سره دمرستې او څارنې په موخه په څلورو 
میاشتو کې یوځل سره غونډه کوي) چې د دایمي کمیټو او فرعی کمیټو له خوا یې مالتړ کیږي(.سر بیره پردې 
د کابل  په بهیر کې  د افغان حکومت، نړیوالې ټولنې، او مدني ټولنې تر مینځ کلنۍ غوندې هم شاملې دی.      
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)CF(ائتالفي ځواکونه
com.www.cstc-a.com,www.cjtf۱۰۱

ائتالفي ځواکونه هغه اصطالح ده چې د ۱۳۸۰ کال راهیسې په افغانستان کې د امریکې تر مشرۍ الندې د 
پوځي سازمانونو لپاره کارول کېږي. دوی د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا تر مشرۍ الندې د نړیوالو سوله 

ساتو ځواکونو یا آیساف څخه چې په افغانستان کې عملیات تر سره کوي، بیل دي. 

ائتالفي ځواکونو د شمالي ټلوالې د ځواکونو په همکارۍ د ۱۳۸۱ کال د لړم په میاشت کې د طالبانو رژیم  
راوپرځاوه. دغه سرتیري د تلپاتې خپلواکۍ د عملیاتو )OEF( د ماموریت پربنسټ په افغانستان کې د طالبانو 
او القاعده د غړو د موندلو او د افغان دفاعي ځواکونو د وضعیت د بیا جوړولو لپاره چې په پای کې به په 
ائتالفي ځواکونه د  ثبات د راوستلو مسوولیت ولري خپلوعملیاتو ته دوام ورکوي.  تلپاتې  افغانستان کې د 

افغانستان د حکومت دامنیتي سکټور د سمون  د پلې کولو په برخه کې  یو مهم ملګری دی . 

که څه هم چې په افغانستان کې  د پوځي برخو څخه بهر غیر ایساف ځواکونه یا د امریکې ځواکونه د ائتالفي 
ځواکونو په نامه یادیدل چې دغه ځواکونه د ۱۳۸۲ کال د سلواغې په میاشت کې د افغانستان د ګډو ځواکونو د 
قومندانۍ )CFC-A( په نامه بیا ونومول شول. په ۱۳۸۳-۱۳۸۴ کلونو کې دې ځواکونو )CFC-A(  ایساف 
ته د سیمه ییزې قوماندې په لیږد پیل وکړچې دا کار د ختیځو او شمالي سیمو څخه پیل شو د ۱۳۸۵ کال 
د چنګاښ په میاشت کې د سهیلي والیتونو د قوماندې لیږد تر سره شو.  دهیواد د وروستۍ څلورمې برخې 
یعنې د لویدیځو سیمو د قوماندې لیږد د ۱۳۸۵ کال د تلې په میاشت کې تر سره شو. او په دې توګه آیساف 
ته د ټول هیواد د امنیت د ساتلو دنده ور وسپارل شوه)که څه هم چې د ۱۳۸۷ کال د تلې د میاشتې راهیسې 
په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د آیساف سره په همغږۍ کې یې په افغانستان کې د تل پاتې خپلواکۍ د 
ماموریت مسوولیت ځان پورې تړلی ګڼلو(. په ۱۳۸۵ کال کې آیساف ته د سیمو له لیږد وروسته د افغانستان 
د ګډو ځواکونو قومنداني)CFC-A( نور د ائتالفي  ځواکونو د یوې قومندانۍ په څیر غیر فعاله وه؛  په پای 
کې دغیر ایساف امریکایي ځواکونو پاتې برخه د امریکې د مرکزي قومندانۍ تر سر پرستۍ الندې راغله.   
په وروستیو کې د ۱۳۸۷ کال د تلې په میاشت کې  د ائتالف ځواکونه  په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو 
په توګه له سره تنظیم شول)USFOR-A( او د امریکې د مرکزي قومندانۍ )CENTCOM( له خوا یې  
مشري او څارنه کیږي.  په داسې حال کې چې  آیساف د ناټو تر مشرۍ  الندې ځواک دی. که څه هم چې د 
۱۳۸۷ کال د تلې له ۱۷ نیټې راهیسې دغه دواړه ځواکونه تر یوې قومندانۍ الندې راغلل او پر همهغه نیټه 
جنرال ډیویډ دي مک کیرنن د متحده ایالتونو تر ټولو لوړپوړی پوځي افسر په افغانستان کې  وروسته له 
هغو انګیرنو نه چې  د ۱۳۸۷ کال په غبرګولي کې به د آیساف د ځواکونو قومانده پر غاړه واخلي د امریکې 
د ځواکونو د قومندان پر دنده ونومول شو.چې وروسته بیا د ۱۳۸۸ کال د وري په میاشت کې دده پر ځای 
جنرال ستنلي ای.مک کریستال وټاکل شو، چې د ۱۳۸۹ کال د غبرګولي په میاشت کې د هغه پرځای ډیوید 
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پتریوس ددې ځواکونو قومانده په غاړه واخیسته.

په افغانستان کې د امریکې ځواکونه د آیساف د ځواکونو د ماموریت څخه دامریکې  د مالتړ دهمغږۍ او 
اغیزمنتوب د د زیاتولو په موخه رامینځ ته شول. د دې ځواکونو نیت په افغانستان کې د ټولو امریکایي 
ځواکونو د کنټرول  او قوماندې د تنظیمولو او اغیزمن کولو له الرې د آیساف او د امریکې  تر مشرۍ الندې 
دهڅو یو والی دی. د۱۳۸۸ ۱۳۸۹ کال د مرغومي په میاشت کې   په افغانستان کې کابو ۱۳۵۰۰ امریکایي 

سرتیرې  پر دندو ګومارل شوي دي. 

په افغانستان کې د امریکې ځواکونه دوه تر الس الندې  قومندانۍ لري: 

۱۰۱ ګډ رزمي ځواکونه CJTF۱۰۱(۱۰۱(، د بګرام په هوایي اډه   	
کې میشت او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او بیارغونې دندې لري 

	د افغانستان د امنیت د اوښتون ګډه قومانداني )CSTC-A( په کابل کې د ایګیرس په کمپ کې میشته ده، 
او د افغانستان په امنیتي سکټور کې د ائتالف د ځواکونو پر ونډې او همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو پر 

روزلو څارنه کوي.  

	د فوینکس رزمي ډله د افغانستان د امنیت د اوښتون دګډې قوماندانۍ تر کنټرول الندې ده چې د افغان ملي 
پوځ اوافغان ملي پولیسو ته د روزنې، الرښوونې او سال مشورو ورکولو دنده په غاړه لري. 

	د افغانستان د امنیت د اوښتون ګډه قومانداني د ائتالف د سازمانو یو ګډ ځواک دی چې پوځي کارکوونکي 
د امریکې د متحدو ایالتونو او  له نور ځواک برابرونکوهیوادونوڅخه دي او همدا راز ملکي سالکاران، 

څارونکې او الرښوونکې هم دیوتړون پر بنسټ ګوماري. 

ستراتیژیکه بیاپخالینه
ستراتیژیکه او سیاسي کچه د بلواګرو پر مشرتابه تمرکز کوي او په کې د پټن ځایونو د په نښه کولو ستونزه 
، د ملګرو ملتونو د مجازاتو له لیست څخه د نومونو د لیرې کولو لپاره د ګامونو طرح کول، د القاعدې سره 

د تړون د تفکیک تضمین او دسیاسي چاپیریال تأمین او په دریم هیواد کې د میشتیدو امکان هم شامل دي. 

په تکتیکي او عملیاتي کچه کې سوله او بیا پیوستون
دغه برخه د پیاده عسکرو، کوچنیو ډلو او ځایي مشرانو پربیا پیوستون تمرکز کوي چې د بلواګرۍ ستره 
برخه جوړوي. په دې کې: د باور رامینځ ته کوونکو اقداماتو هڅول؛ د حکومت، پخوانیو جنګیالو او خلکو 
تر مینځ د بخښنې لپاره هڅه؛ د ملکي کولو لپاره د مالتړ برابرول؛ د تور لیست څخه د نومونو لیرې کول؛ 
د سیاسي بخښنې تضمین؛د ځایي امنیت د تضمین او د مسلکي  او ږد مهالو روزنیزو مسلکي پروګرامونو 
برابرول ؛ د اسالمي او د لیک لوست د زده کړې تعلیمات؛ د وضعیت پر بنسټ د  دندې او بیا میشتیدو د 
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فرصتونو رامینځ ته کول؛ او د غوښتنې سره سم د منځګړیتوب اوآسانتیا د خدمتونو وړاندې کول دي. د 
افغانستان د سولي او بیا پیوستون پروګرام عناصر په درې بړاونو ویشل شوي دي:

۱.  د ټولنیزې السرسۍ، د باور د رامینځ ته کولو، د حکومت او نا دولتي سازمانونو په ګډون خبرو اترو 
له بهیر سره د یوځای کیدو  ټولنو ته چې د سولې  او د ځایي شوراګانو سمبالول څو هغو  فعالیتونه  لپاره 
نیت لري الس رسي ومومي . سر بیره پردې دغه پروګرام په ملي، والیتي او د ولسوالیو په کچه د سوله 
جوړونکو وړتیاوو د پراختیا لپاره د تخنیکي او عملیاتي مرستو، د لومړیتوب لرونکو سیمو له ارزونو او 
سروې، ستراتیژیکې اړیکو، د تیروتنو څارنې او ارزونې، د نارضایتیو تفکیک، د بشري حقونو څارنه، 
آزادو  د  او  د مخکینۍ خبردارۍ میکانیزم  په موخه  د راټیټولو  د ګواښ  پیښیدو  د  د راپیښیدونکي جګړې 
او مسووالنه خبرو اترو سره مالي ژمنې هم کوي. په دې پړاو کې د مدني ټولنې ډلې او موجوده دودیز 
میکانیزمونه) لکه د جګړې شنونکې افغان نا دولتي سازمانونه(، ځایي او مذهبي مشران، د علماوو د شورا 

غړي، او د سرحدونو او قومونو د چارو وزارت د نارضایتیو د بهیر د ارزونې په موخه شامل دي.

۲.   د ملکي کولو یو ۹۰ ورځنی بهیر چې په ترڅ کې  یې یو پخال کیدونکی جنګیالی د بیاپیوستون او څارنې 
په داتا بیز کې چې د ګډې داراالانشا له خوا ترتیب شوی  راجستریږي، د هویت کارت چې د هغه د آزاد  
تګ راتګ  ضمانت کوي ورته برابریږي  او بخښل کیږي. په داسې حال کې چې تمه کیږي چې ګڼ شمیر 
جنګیالي به بیا هیواد ته راستانه شي خو د افغانستان د سولي او بیا پیوستون پروګرام  په بل هیواد کې د بیا 
میشتیدو د موضوع  د په نښه کولو په هکله ژمن دی. ټولنې د ټولنیزو پراختیایي شوراګانو په ټاکنو کې د 

کارول شوي سیسټم څخه په ګټه اخیستې د بیا راستنیدونکو وګړو په وړاندې مسوولیت لري.

۳.  د سولي د ټینګښت او د ټولنېزې ودې  د مالتړ لپاره طرح شوی، په دغه پړاو کې  پخوانیو وسله والو 
مخالفینو ته د دوی د ټولنو  د وړتیا، امنیت، او د اړتیاوو د تنوع پر بنسټ  د انتخاب د نوم لړ وړاندې کوونه 
شامله ده، چې په دې لومړنیو خدمتونو، مدني زده کړو، تخنیکي او مسلکي پوهنې/ روزنې او دندو  ته د 
السرسۍ  د ښه کولو په څیر اقدامات شامل دي. نورې الرې چارې لکه: د کرهڼیزو محصوالتو د ساتنې یوه 

ډله، د عامه کارونو ډله او په افغان ملي پوځ کې مدغمیدل.  

د افغانستان د سولې او بیا پیوستون پروګرام اسناد څرګندوي چې د دې پروګرام سره د آشنایې لپاره د چټک 
د هرات  او  کندز،  بادغیس،  بغالن،  ننګرهار، خوست،  کندهار،  هلمند،  د  لومړیتوب درلودونکي والیتونه 
والیتونه دي. که څه هم چې دغه اسناد څرګندوي چې دغه پروګرام بدلون منوونکی دی او په هر والیت کې د 
وړتیاوو او سرچینو له موجودیت سره سم د را مینځ ته کیدونکو فرصتونو په وړاندې به ځواب ویوونکی وي.

پروګرامونو  پلي شوو  ټولو  د  بیاپخالینې  او  پیوستون  بیا  د  کې  افغانستان  په   دمه  دې  تر  پروګرام   دغه 
په پرتله هر اړخیز دی. په پخوانیو هڅو کې د افغانستان  د نوي پیل د پروګرام د بې وسلې کولو ملکي 
کولو او بیا پیوستون ، د ناقانونه وسله والو ډلو منحلول) ډایاګ( او د سولي د پیاوړي کولو افغان مشریزه 
پروګرام)PTS( شامل دي.  د سولي د پیاوړې کولو افغان مشریزه پروګرام  او د ډایاګ پروګرام به دواړه 
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د افغانستان د سولي او بیا پیوستون له پروګرام سره یوځای شي

)ARTF( د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق
www.worldbank.org/artf

متناوبو  له  افغان حکومت  د  میاشت کې  په  بیارغونې وجهي صندوق د ۱۳۸۱ کال د وري  د  دافغانستان 
د  اوسمهال   دا صندوق  موخه جوړ شو.  په  همغږۍ  د  مرستو  مالي  د  بسپنه ورکوونکو  د  لګښتونو سره 
افغانستان د حکومت اصلي بودیجې) په .....مخ کې ملي بودیجه وګورئ( نه یواځې د معاشونو او لګښتونو 
په برخه کې  بلکه د لومړیتوب لرونکو پروګرامونو لپاره چې موخه یې  د هیواد د په پام کې نیولوشوو ملي 

پراختیایي موخو ته رسیدل دي، د مرستو د لېږد تر ټولو ارزښتناک میکانیزم دی. 

د ۱۳۸۹ کال د لړم له میاشتې راهیسې د ۳۰ مرستندویه هېوادونو له خوا له دې صندوق سره تر ۴.۵۲ 
میلیارډ ډالرو دمرستې ژمنې شوي دي. د افغانستان د بیارغونې وجهي صندوق د مدیره کمیټې غړي دا دي: 
نړیوال بانک )اداره کوونکی(؛  اسالمي پراختیایي بانک )IDB(، د آسیا پراختیایي بانک )ADB(، د افغانستان 
لپاره دملګرو ملتونو مرستندویه پالوی )UNAMA( او د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام )UNDP(.  د ۱۳۸۸ 
)۲۰۰۹-۲۰۱۰( کال په اوږدو کې وجهي صندوق د بسپنه ورکوونکو له مرستې څخه  ۶۵۷ میلیون ډالره 
ترالسه کړل. او په ۱۳۸۹ کال )۲۰۱۰-۲۰۱۱( کې دغه ژمنې ۸۹۰ میلیون ډالرو ته لوړې شوي. د دې 
صندوق له پرانیستلو څخه د ۱۳۸۹ کال د وږې تر میاشتې پورې ۲.۱ میلیون ډالره حکومت ته د بیرته 
راګرځیدونکو لګښتونو د بودیجې په توګه او ۱.۱۵ ملیون ډالره  نور د پانګونې د پروژو لپاره ورکړل شوي 

دي.

حکومت مرستندویان هڅوي څو د نادولتي سازمانونو او نورو فعالینو پر ځای د افغانستان د بیارغونې د 
وجهي صندوق له الرې خپلي مالي مرستې سمبالې کړي ،ځکه چې دغه  صندوق د بیارغونې په بهیرکې د 
افغانانو د واک د زیاتولو، د مرستو د همغږۍ او د څرک د معلومولو او د روڼوالي د زیاتولو یوه  ښه وسیله 
ګڼي. مرستندویان له صندوق سره د مرستې پرمهال کوالی شي  د حکومت ځانګړي پروژه یا پروګرام غوره 

کړي؛ دغه غوره توب د یوې ادارې د کلنۍ مرستې تر 5۰ سلنې پورې محدودیږي. 

د افغانستان دبیارغونې وجهي صندوق د ګڼ شمیر ملي پراختیایي پروګرامونو لکه د ملي پیوستون پروګرام 
)NSP(، د بېړنۍ کارموندنې ملي پروګرام )NEEP(، د ښوونیز کیفیت د ودې پروژه )EQUIP(، د مخابراتو 

بېړنۍ پروژه، د افغانستان لپاره د کوچنیو پورونود پانګه اچونې د مالتړ اداره )MISFA( او د کلیو او ښارونو 
د اوبو رسولو او د روغتیا ساتنې  له پروژو سره مالي مرسته کړې ده.  په دې وروستیو کې د افغانستان د 
بیارغونې وجهي صندوق د مالي مرستو لور هغو پروژو ته چې د عدلي سکټور د ستراتیژۍ )JSR( برخه 
جوړوي او د ملکي خدمتونو د مدیریت د وړتیا د لوړولو پروګرام ته او همدارنګه په وزاتونو کې  د وړتیا 

لرونکو افغانانو د ګومارولو هڅو ته اړول شوی دی.  
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د افغانستان د بیارغونې وجهي صندوق له دوهمې بهرنۍ بیا کتنې څخه وروسته چې د ۱۳۸۷ کال د زمري 
په  میاشت کې بشپړه شوه د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژۍ د لومړیتوبونو د پلي کولو د هڅونې په 
موخه  په پروګرام پورې خورا اړوند، سکټور ته متمایل مالي میکانیزم پر لور یې بدلون وموند. د ۱۳۸۷ 
کال د لیندۍ په میاشت کې ددې صندوق بسپنه ورکوونکي او د افغانستان حکومت د افغانستان د بیا رغونې 
د وجهي صندوق د بیا ګرځیدونکي لګښت په برخه کې د یو هڅوونکي پروګرام  په رامینځ ته کیدو موافقه 
پرمختګ  لور  پر  ثبات  مالي  د  او  اجندا مالتړ  د  د سمون  د حکومت  پروګرام موخه  د هڅوونکي  وکړه. 
دی.  د حکومت له بودیجې سره مالي مرستې د رښتینو کړنو پر بنسټ ورکول کیږي. د دغه صندوق لوی 
مرستندویان انګلستان، د امریکې او کاناډا هیوادونه دي. نور مرستندویان د ۱5 اروپایي هېوادونو په ګډون،  

داروپا کمیسیون، هند، ایران، ترکیې، استرالیا او د خلیج هېوادونه دي. 

)AREDP( د افغانستان د کلیوالي صنایعود پراختیا پروګرام
www.mrrd.gov.af/aredp

د افغانستان د کلیو د پانګونې د پراختیا پروګرام  یوه پنځه کلنه ملي پروژه ده چې موخه یې د افغانستان 
په کلیو کې  دخصوصي سکټور د ودې پیل دی. د اټکل له مخې د ۸۷ میلیون ډالرو په ارزښت  د کلیو د 
پانګونې د پراختیا پروګرامونه د افغانستان د حکومت  په واسطه  د کلیو د بیارغونې او پراختیا په وزارت 
کې د افغانستان د کلیو د پانګونې د پراختیا د پروګرام  د مدیریت د دفتر له الرې د نړیوال بانک، د افغانستان 
د بیا رغونې د وجهي صندوق او نورو دوه اړخیزه بسپنه ورکوونکوپه مالتړ اداره کیږي. د افغانستان د کلیو 

د پانګونې د پراختیا پروګرام د ۱۳۸۹ کال د غبرګولي په میاشت کې په رسمي توګه کار پیل وکړ. 

د افغانستان د کلیو د پانګونې د پراختیا پروګرام  هڅه کوي څو موجودې کوچنۍ پروژې او همدا راز سیمه 
ییزې  ډلې او ټولنې سره یوځای کړي او د پانګونې  په سترو او خوراګټورو ټولنو یې بدلې کړي. څو د تراکم 

له  ښیګڼو او انډول اقتصاد څخه ګټه پورته کړي. د دغه پروګرام درې مهم  عناصر دا دي: 

د ټولنې په مشرۍ د پانګونې پراختیا: دغه عنصر په پام کې لري څو د سپما ډلې، د پانګونې ډلې، او د کلیو 
د سپما او پورونو ټولنې را مینځ ته کړي. له دې موسسو سره د دوی د وړتیاوو د لوړولو، د معاملو د ارزښت 
د لوړولو، د بازار د پیژندل شوو فرصتونوله الرې د تولیداتو دهمغږۍ تضمین، او پورونو ته د الس رسۍ 

د را مینځ ته کولو په برخه کې به مرسته وشي او روزنه به ورکړل شي. 

د کوچنیو او منځنیو پانګونو پراختیا: دغه عنصر په پام کې لري څو د کوچنیو اومنځنیو پانګونو د سکټور 
له را مینځ ته کیدو څخه  له کلیوالي اقتصاد سره  د غوره سوداګریزو اړیکو  او مالي خدمتونو ته د بسیا الس 
رسۍ له الرې  مرسته وکړي. دغه پروژه  به د مهمو ارزښتونو لړۍ او د وړتیاوو تشې په هر یو والیت 
کې په ډاګه کړي او  کوچنۍ او منځنۍ پانګونې به وکوالی شي  چې د بازار  د پراخیتا لپاره اړین تخنیکي 
مالتړ  ته الس رسی ومومي. د پروژې د پلي کیدو مالتړ: نوموړی عنصر به د کلیو دبیا رغونې او پراختیا 
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دوزارت  دپروژې د مدیریت، څارنې او ارزونې ؛ د ادارې او حساب ورکونې د کاري پالن د جوړولو؛ د 
جنسیت د کاري  پالن د جوړونې او پلي کونې، او له درې اړخیزې پلټنې  سره به مرسته وکړي. 

)ACBAR( د افغانانو لپاره د مرستو د همغږۍ اداره
www.acbar.org

نادولتي  د  افغانستان کې   په  ده چې  اداره  یوه  داسې   )ACBAR( اداره د همغږۍ  د مرستو  لپاره  افغانانو  د 
سازمانونوپه مینځ کې روڼوالې، حساب ورکونه هڅوي او د همغږۍ لپاره اسانتیا برابروي.  دغه اداره  په 
۱۳۶۶ لمریز کال کې د هغو نادولتي مؤسسو له خوا چې په پاکستان کې یې د افغان کډوالو لپاره کار کاوه 
جوړه شوه   چې د ملګرو ملتونو، نادولتي سازمانونو، بسپنه ورکوونکو هېوادونو او افغان دولت ترمینځ د 
معلوماتو د لېږد د وسیلې په توګه کار کوي. د دې ادارې د بسپنه ورکوونکو په ډله کې اروپایي ټولنه، د هالنډ 

حکومت، د اسیا پراختیایي بانک او ددې غړي نادولتي سازمانونه برخه لري.

اوسمهال ۱۰۵ ملي او نړیوالې نادولتي مؤسسې ددې ادارې غړیتوب لري. ددې ادارې غړیتوب ټولې هغه 
نا دولتي مؤسسې او غیر انتفاعي سازمانونه چې وکړای شي  الزم شرایط پوره کړي، تر السه کوالی شي 
. ټولې غړي ادارې باید د افغانستان د نادولتي مؤسسو قانون او کړنالره السلیک کړي. د اکبر  په عمومي 
غونډه  کې چې په کال کې دوه ځله ټول غړي سره راغونډیږي، او د مشرتابه کمیټه چې له ۱۶ غړو څخه 
جوړه ده په میاشت کې یو ځل په کابل کې غونډه کوي. د مشرتابه د کمیټې رئیس تل افغان وي، په داسې 

حال کې چې نور غړي یې د نړیوالو او افغاني نادولتي مؤسسو استازي دي. 

اکبر خپل کارونه په څلورو بنسټیزو برخو کې تنظیموي: د معلوماتو د همغږۍ ډله د معلوماتو د خپرولو، 
د غونډو د تنظیم، د هیواد په کچه  د نا دولتي سازمانونو د فعالیتونو د ریکارډ ساتل، د نادولتي مؤسسو د 
الرښود د ساتلو، او  د نورو ارتباطي نوښتونو  دنده لري؛ د پالیسۍ او مدافعې ډله د نادولتي مؤسسو ترمینځ 
د نظریو او معلوماتو  را کړې ورکړې ته الره هواروي ترڅو له هغوي سره مرسته وکړي چې “د مهمو 
موضوع ګانو په اړه ګډنظر او همغږي  ولري.”؛ د قانون او کړنالرې ډله  د نادولتي سازمانونو په مینځ 
کې د ښې ادارې د څارنې او هڅونې دنده په غاړه لري؛ د مدني ټولنې او دولتي ادارو د تعامل  ډله د نورو 
نادولتي سازمانونو/ مدني ټولنې له شبکو سره د ګډ کار دنده لري څو  له حکومت او پارلمان سره د  مدني 

ټولنې د سازمانونو اړیکې جوړې او پیاوړي کړي.  

همدا راز دغه اداره د حکومت مشریزې او د سازمان مینځي همغږۍ د میکانیزم  لپاره د نادولتي سازمانو  
د استازو په ټاکنه کې مرسته کوي، او په دې ورستیو کې د مالیې د قانون او د کار د قانون په اړه یې نا 
دولتي سازمانونو ته سپارښتنې کړي دي. اکبر  په ۱۳۸۳، ۱۳۸4 او ۱۳۸6 کلونو کې د افغانستان د پراختیا 
په ټولنه کې  د نادولتي موسسو د ټولنې استازیتوب وکړ. اکبر همدا راز د ۱۳۸۷ کال دپاریس په کنفرانس 
او د ۱۳۸۸ کال د هاګ په  کنفرانس او د ۱۳۸۹ کال د لندن په کنفرانس کې د نا دولتي سازمانونو او مدني 
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ټولنې استازیتوب وکړ.

په کابل کې د اکبر پرمرکزي دفتر سربېره دغه مؤسسه په هرات، جالل آباد، او مزار شریف کې سیمه ییزې 
څانګې هم  لري.  ددې ادارې ویب پاڼه د دندو د اعالنونو یوه مشهوره پاڼه هم لري. 

اداره  مالتړ  د  اچونې  پانګې  د  پورونو  کوچنیو  د  لپاره  افغانستان  د 
)MISFA(

www.misfa.org.af

د افغانستان لپاره د کوچنیو پورونو دپانګه اچونې د مالتړ اداره د افغان حکومت او بسپنه ورکوونکو د ټولنې 
له خوا په ګډه په ۱۳۸۲ کال کې جوړه شوه. دغه اداره د کوچنیو پورونود پانګو نې هغو ادارو  ته پیسې 
  MISFA .برابروي چې بېوزلو او زیان منوونکو افغانانو ته کوچني پورونه او نور مالي خدمتونه وړاندې کوي
هڅه کوي چې د کوچنیو پورونو د سکټورونو په کچه داسې سمون پلي کړي چې د باکیفیته موخو ټولګه او 

وده سره انډوله کړي.

د غه اداره د ۱۳۸۴ کال د کب په میاشت کې د یوې خپلواکې او غیر انتفاعي  ادارې  په توګه ثبت شوه او 
د دولت او خصوصي سکټور له  استازو او همدارنګه د کوچنیو  پورونو د پانګونې له  نړیوالو متخصصینو 
څخه جوړ د یوخپلواک مدیره پالوي  درلودونکې ده. دغه اداره په افغانستان کې د مایکرو فینانس لومړنۍ 
اداره ده، چې د بسپنه ورکوونکو د ډول ډول مالي مرستو میکانیزمونه  د کوچنیو پانګو اچوونکو ادارو په 
مالتړ کې په یو ساده، اغیزمن او بدلون منونکې ډول ،سره یو ځای کوي. دغه اداره د بسپنه ورکوونکو، 
نړیوالو پراختیایي ادارو، او د افغانستان د حکومت په مرسته  د افغانستان د بیا رغونې د وجهي صندوق له 

الرې خپلي چارې پر مخ بیایي. 

د ۱۳۸۹ کال د چنګاښ له میاشتې څخه نوموړي ادارې خپلو ۱۴ پلي کوونکو ملګرو ته چې له ۱۲ مایکرو 
فینانس ادارو، یو بانک، او د پور  له یوې ټولنې څخه جوړ دی  له ۷۹۴ میلیونو ډالرو څخه زیات پورونه 
برابر کړي دي. نوموړو پلي کوونکو ملګرو د مایکرو فینانس یو لړ خدمتونه یې وړاندې کړي لکه:  ډله ییز 
او انفرادي  پورونه، د کلیو بانکداري، او د پورونو ټولنې. په ټولیزه توګه ټولو ۴۳۶۰۰۰ افغانانو ته چې 
۶۰ سلنه یې میرمنې دي  په ۲۶ والیتونو کې  خدمتونه وړاندې کړې دي.  د مایکرو فینانس د پوروړو د 
پورونو ټولیزه اندازه ۴۱۱ ډالره  او د قسط اندازه ۷۳،۴  سلنې ته رسیږي.  نوموړي سکټور ۴۰۰۰ افغانان 

چې ۳۷ سلنه یې میرمنې دي په کار ګومارلي دي. 
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)MAPA( د افغانستان لپاره د ماین پاکولو پروګرام
www.macca.org.af

د افغانستان لپاره د ماین پاکولوپروګرام )MAPA(، په نړۍ کې د ماین پاکۍ تر ټولو لوی پروګرام  دی چې 
په ۱۳۶۸ کال کې د ماینونو او له جګړوڅخه د نوروچاودیدونکو توکول ه  پاتې شونوڅخه د افغانستان د 

خوندي ساتنې په موخه جوړ شو. 

اوسمهال د افغانستان لپاره د ماین پاکولو د پروګرام څارنه او همغږي دبدلون په حال کې ده.  په داسې حال 
کې چې پخواتر دې د غه مسوولیت د  افغانستان لپاره دملګرو ملتونو په مالتړ د ماین پاکولو د همغږۍ 
د مرکز )MACCA( پر غاړه ؤ. د دغه پروګرام کنټرول په تدریجي توګه ملي واک ته لیږدول  کیږي. د 
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دماین پاکولو مرکز او د افغانستان د ماین پاکولو څانګه چې د افغانستان د 
ملي پراختیایي ستراتیژۍ د بهیر د امنیتي رکن تر الرښوونو الندې  د افغانستان د  ماین پاکولو د پروګرام  د 
ستراتیژۍ  د پراختیا او پلي کولواو د فعالیتونو  او موخو د څارنې لپاره کار کوي. که څه هم چې  په اصل 
کې  دغه پروګرام د  ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې له خوا )UNOCHA( را مینځ ته شوی 
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو  دماین پاکولو اداره او د افغانستان لپاره  د ماین پاکولو  د پروګرامونو یو 
شمیر پلي کوونکي همکاران اوسمهال د ملګرو ملتونو د ماین پاکولو د خدمتونو)UNMAS( له خوا تمویلیږي. 

د افغانستان د حکومت د ماین پاکولو څانګه او د ملګروملتونو د ماین پاکولو مرکز، د افغانستان لپاره د ماین 
پاکولو د  یو ملي پروګرام  فعالیتونه د ماین پاکولو د ۷ مرکزونو له الرې  په  په کابل، هرات، کندهار، 
آباد کې همغږي کوي. ددغو سیمه ییزو مرکزونو کارکوونکي ټول   مزار شریف، کندز، ګردیز او جالل 
افغانان دي، چې په سیمه ییزه کچه د ماین پاکولو د فعالیتونو د همغږۍ او څارنې دنده لري . د افغانستان 
لپاره د ماین پاکولود پروګرام زیاتره پلي کوونکي ملګري  ملي او نړیوال نادولتي سازمانونه دي  چې د ماین 
پاکولو او سروې، د ماینونو د ګواښ د کمولو، د ماینونو له قربانیانو سره مرسته، د وړتیا د لوړولو، مدافعې 
، څارنې او روزنې  چارې پرمخ بیایي.  سر بیره پر دې  د افغانستان  لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکولو 
مرکز )مکا( د کار ، ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو، او د عامې روغیتا له وزارتونو سره  د ماین د هغو 
قربانیانو په استازیتوب چې یو معلولیت لري د مدافعې او مالتړ په موخه په ګډه کار کوي لکه د ځمکنیو 

ماینونو  ژغورل شوي کسان.  

 د ۱۳۸۹ کال د غبرګولي د میاشتې تر پایه  ۶۶۶۹ خطرونه پاتې دي چې د افغانستان په کچه کابو ۶۳۰ 
کیلو متره مربع ځمکه او ۲۱۳۰ ځایي ټولنې اغیزمنوي. په ۱۳۸۸ کال کې د افغانستان لپاره د ماین پاکولو 
پروګرام په ۲۸۲ سیمو کې د ماین پاکولو له الرې ۱،۲۲۹ پرماینونو پوښل شوې سیمې او ۱۲۱ د جګړې 
سیمې له ماینونو څخه پاکې کړې او له ۵۰۰۰۰ څخه زیات د  د پرسونل ضد ماینونه، ۷۰۰ د  ټانک ضد 

ماینونه، او له یو میلیون څخه زیات  د جګړې پاتې چاودیدونکې توکي ویجاړ کړي دي.     

د افغانستان لپاره د ماین پاکولو پروګرام  د ماین پاکولو  د هغو موخو د تر سره کولو لپاره چې د افغانستان 
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په تړون لیک کې ځای پر ځای شوي دي کوم چې د ۱۳۸۹ کال دکب  ترمیاشتې پورې له ماینونو څخه  د 
ککړو سیمو د ۷۰ سلنې د پاکولو وړاندیز کوي، او همدا راز  د اوټاوا پر ماینونو د بندیز تړون  کې   چې 
تر ۱۳۹۲  کاله پورې دماینونو د  بشپړې پاکونې  غوښتنه کوي، کار کوي.  د اوسني اټکل له مخې دغه 

موخې به پوره نه شي ځکه چې د ستونزو د کچې اټکل له واقعیته لیرې دی.  

د هیواد په کچه د پوهنې وزارت په مشرۍ د ماینونو د ګواښ روزنیز پروګرام دوام لري؛ او هره میاشت 
په منځنۍ توګه ۴۰ افغانانو ته  له ماینونو او جګړې څخه پاتو شوو نورو ناچاودو توکو له امله مرګ ژوبله 

اوړي.

)LOTFA( د افغانستان لپاره د نظم او قانون وجهي صندوق
http://wwww.undp.org.af/WhoWeAre/UNDPinAfghanistan/Projects/sbgs/prj_lotfa.htm

د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهي صندوق د بسپنه وركولو دیو میكانیزم په توګه چې د نړیوالو بسپنه 
وركوونكو له خوا په افغانستان کې د امنیت د سکټور او په ځانګړي توګه د افغان ملي پولیسو دمعاشونو چې 
ددې صندوق یوه ستره  برخه جوړوي له  سمون سره د مرستې په  موخه کارول کیږي،  په ۱۳۸۱ کال 
کې رامینځ ته شو.د کورنیو چارو وزارت یې  د پلي کولو مسوولیت په غاړه لري، او د هغو پروژو د تر 
سره کولو په کار کې  چې  د حکومت اوسني میکانیزمونه یې د تر سره کولو وړتیا نه لري د وزارت سره 

دمرستې لپاره د مدیریت د مالتړ یو واحد جوړ شو. 

ددې وجهي صندوق  پنځم  پړاو چې د ۱۳۸۷ کال د وږي د میاشتې په ۱۱ مه نیټه  د کابو 55۳ میلیونو 
ډالرو له ټولیزې بودیجې سره پیل شو، د نظم او قانون د وجهي صندوق  د پالن جوړونې او تصمیم نیونې 
د بهیرونو سره د  ښکیلتیا د لوړولو له الرې د  کورنیو چارو د وزارت  پر اداري پراختیا تمرکزکوي.  سر 
بیره پردې  دغه پروژه  په پام کې لري  څو  د ثبات ، نظم او قانون د ساتلو په موخه  پر افغان ملي پولیسو  

عامه  باور  پیاوړی کړي. ددې صندوق لګښتونو ته په الندې ډول لومړیتوب ورکول کیږي: 

د پولیسو له ځواک سره مرسته څو خپلې دندې په غوره او اغیزمنه توګه تر سره کړي 	 
د کورنیو چارو په وزارت کې د مالي او پروژو د مدیریت وړتیا لوړیږي	 
د پولیسو ځواکپه ښه توګه د خپلو فعالیتونو او دندو د تر سره کولو  په موخه په اړینو  تجهیزاتو سره 	 

سمبالیږي )د بیلګې په توګه  نقلیه  وسیلې او د راډیوتجهیزات(
د هغو پولیسو د کار او ژوندانه د وضعیت ښه کول چې په ښه روحیه  او اغیزمنه توګه دنده تر سره کوي 	 
د جنسیت د انډول د په پام کې نیولو سره د پولیسو د ځواک د ظرفیت لوړول 	 
د مرکزي جیل د ریاست د متحدالشکله کارکوونکو سره د دندو په اغیزمنه او غوره توګه تر سره کولو 	 

کې مرسته کوي
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د ۱۳۸۹ کال د لړم له میاشتې څخه  د شیږم پړاو ځنډیدلې موضوعاتوکې  )چې د ۱۳۸۹ کال د مرغومي 
په میاشت کې پیل او د ۱۳۸۹ کال د کب تر میاشت به ادامه ولري( د افغان حکومت هغه ژمنې چې د افغان 
ملي پولیسو اعاشه او معاشونه به په غاړه اخلي او همدا راز  د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام د عمومي 

مدیریت د خدمتونو راکمول شامل دي. 

ددغه  دي.  ورکوونکي  بسپنه  ستر  ټولو  تر  ددې صندوق  هیوادونه  امریکې  د  او  جاپان  کمیسیون،  داروپا 
صندوق مشري د یوې کمیټې له خوا چې په کې د مالیې او عدلیې وزارتونو، یوناما او د ملګرو ملتونو د 
پراختیایي پروګرام استازي برخه لري، کیږي.  لکه څرنګه چې د دې صندوق د پایلو او سرچینو په کاري 
چوکاټ او کلني پالن کې په نښه شوي  د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د پایلو د پرمختګ پر لور د 

کیفیت، کمیت او د مهال ویش څارنه په منظمه توګه تر سره کوي. 

د افغانستان په اړه د هاګ کنفرانس 
د ۱۳۸۸ کال د وري د میاشتې په ۱۱ مه د هالنډ هیواد  د هاګ په نړیواله غونډه کې د افغانستان په اړه د 
یو نړیوال کنفرانس کوربه ؤ:   چې موضوع یې “په سیمه ییزو شرایطو کې یوه هر اړخیزه ستراتیژي” وه.  
دې کنفرانس له ۷۲ هیوادونو څخه لوړ پوړې کسان سره یوځای کړل او د افغانستان په اړه یې ددوی د ژمنو 
بیا تأیید وکړ. برخه والو په  وروستۍ اعالمیه کې د سترو همکاریو، ښې حکومتدارۍ، اقتصادي پراختیا او 

په افغانستان کې د پیاوړي امنیت په اړتیا ټینګار وکړ. 

)SSR( د امنیتي سکټور سمون
دامنیتي سکټور سمون په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د ۱۳۸۱ کال د سلواغې د میاشتې د ټوکیو 

په غونډه کې  اعالن شو، د امنیتي سکټور سمون لپاره  د حکومت کاریب چوکاټ  پنځه برخې لري: 

د افغان ملي پوځ جوړونه . ۱

د افغان ملي پولیسو جوړونه . ۲

د عدلي سکټور سمون . ۳

بې وسلې کول، ملکي کول او بیا پیوستون . 4

د نشه یي توکو پروړاندې مبارزه د ۱۳۸4 کال د غبرګولي په میاشت کې د بې وسلې کولو اوملکي . 5
 )DIAG( ژوندانه ته د راګرځولو د پروګرام په بشپړېدو سره د ناقانونه وسله والو ډلو د انحالل پروګرام
پیل شو. د ناقانونه وسله والو ډلو د انحالل پروګرام ددې لپاره طرح شو ترڅو هغه ناقانونه وسله والې 

ډلې بې وسلې او منحل کړي چې د مرکزي حکومت له ولکې څخه بهر کار کوي. 
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وزارتونو  د  د حکومت  برخې  دغه  سربیره،  پروګرام  پر  پیوستون  بیا  او  کولو  ملکي  کولو،  وسلې  بې  د 
-  لکه د دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت، د عدلیې وزارت او د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې 
وزارت د سمون او جوړیدوسره په څرګنده توګه سمون لري. د بن او توکیو په غونډو کې، پنځو بسپنه 
په غاړه واخلي: متحده  یوه برخه  امنیتي سکټور د سمون  د  یو  ورکوونکوهیوادونو موافقه وکړه چې هر 
ایالتونو د ملي پوځ؛ آلمان د ملي پولیسو )چې نوموړي دنده وروسته بیا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې 
د پولیسو پالوي په غاړه واخیسته(؛ ایټالیې د عدلي سکټور؛ جاپان د بې وسلې کولو، ملکي کولو او دبیا 
پیوستون ؛ او بریتانیې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې برخې په غاړه واخیستلې. په اصل کې دغو 
مخکښو بسپنه ورکوونکو یا مهمو همکارانو د خپلو ځانګړو سکټورونو د څارنې دنده هم درلوده، که څه هم 
چې دوی په قطعي توګه اړ نه وو چې د مالي مرستې ډېره برخه تمویل کړي ؛ د “مخ کښه بسپنه ورکوونکو”  
یا “د مهمو همکارانو” اصطالح نوره نه کارول کېږي. نور بسپنه ورکوونکي په بېالبېلو برخو کې په مختلفو 

کچو برخه لري، او متحده ایالتونه تر یو حده په ټولو سکټورونو کې برخه اخلي. 

له ۱۳۸۳ کال راهیسې د ملي امنیت شورا )NSC( او د ملي امنیت د شورا دفتر د امنیتي سکټور د سمون  د 
چارود عمومي همغږۍ دنده په غاړه لري او د همغږۍ دوه کمیټې یې جوړې کړي چې په دواړو کې نړیوال 
استازي برخه لري: د امنیتي سکټور د سمون د همغږۍ کمیټه او د امنیت د همغږۍ ټولنه. دافغانستان په ملي 
پراختیایي ستراتیژۍ کې دامنیتي سکټور دسمون نوي ستراتیژۍ ته اشاره شوي وه او د  ۱۳۸۷ کال د وري 
په میاشت کې د ولسمشر کرزي له خوا تصویب شوه. د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژۍ برعکس د ملي 

امنیت پالیسي او د امنیتي سکټور د سمون ستراتیژي په عامه کچه د الس رسۍ وړ نه دي.

په ۱۳۸۸ کال کې  دیوې لنډ مهالې حل الرې په توګه یو نادولتي امنیتي ځواک رامینځ ته شو.  دافغان عامه 
ساتنې پروګرام )APPP/P3( په نا امنو سیمو کې  ځایي خلک روزي څو د ټولنې د ساتوونکي ځواک په توګه 
دنده تر سره کړي.  همدا راز نیت  لري  چې  د ټولنې د څار او د پولیسو د رغونې د بیړنۍ ودې د پروګرام 
په توګه  پولیس پیاوړي کړي. نوموړۍ پروګرام  اوس د وردګو په والیت کې د یو آزمایښتي پروګرام  په 
بڼه کار کوي  او په پام کې وه چې په ۱۳۸۹ کال به دغه پروګرام  پراخ شي. که څه هم چې د ۱۳۸۹ کال 
د لړم له میاشتې څخه ددې پروګرام پراختیا ناشونې بریښي. او ددې پر ځای دا سې ښکاري چې افغان ملي  
پولیس د ۱۳۸۹ کال د زمري په میاشت کې د ولسمشر کرزي له خوا د ځاني دفاع د دغه ټولنیز منظور شوي 
نوښت ښکارندوی دی. په دې اړه چې ښایي د ځاني دفاع ټولنیزې ډلې به د دولت واکمني او د بې وسلې کولو 

په برخه کې  پرمختګ کمزوری کړي، ځینې اندیښنې شته دي.

د برلین غونډه او اعالمیه 
افغانستان سترو بسپنه ورکوونکو  نېټې پورې د  د ۱۳۸۳ کال د وري د میاشتې له ۱۲نېټې څخه تر ۱۳ 
د  حکومت  افغانستان  د  کې  هغه  په  وکړچې  ګډون  کې  غونډه  په  برلین  د  ملګرو  پراختیایي  او  هېوادونو 
افغانستان د راتلونکي خوندیتوب تر سرلیک الندې د یوې سترې مالي مرستې د ترالسه کولو لپاره اسناد 
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وړاندې کړل. له نوموړو اسنادو څخه دا څرګندیږي  چې افغانستان په راتلونکو اوو کلونو کې  په خپل  ځان 
بسیا او یو باثباته دولت  د بیارغولو لپاره کابو ۲۷٫4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده 
چې د ۱۳۸۰ کال د مرغومي په میاشت کې د توکیو په غونډه  کې د وزیرانو د غونډې پرمهال د راتلوونکو 
لسو کلونو لپاره له ۱5 میلیاردو ډالرو څخه  زیاته غوښتنه شوي وه. د برلین په غونډه کې بسپنه ورکوونکو 
هېوادونو په راتلوونکو دریوو کلونو کې د ۸٫۲ میلیارد ډالرو د ورکړې ژمنه وکړه او د  ۱۳۸۳ مالي کال 

لپاره  دحکومت د4٫۲ میلیارډو ډالرو سمالسي اړتیا یې پوره کړه. 

د افغانستان د راتلونکي خوندیتوب پر اسنادو سر بیره د برلین په غونډه کې د افغانستان حکومت ته ددې 
فرصت ورکړل شو څو د ُبن د تړون د پلي کېدو په اړه د پرمختګ رپوټ او خپل اوسنی پالن وړاندې کړي. 
“وروسته بیا: د افغان حکومت کاري پالن” د بې وسلې کولو، ملکي کولو او بیا پیوستون ، دټول ټاکنو اړوندو 
فعالیتونو، د عامه ادارو لپاره د نوښتونو، مالي مدیریت، ټولنیزې او اقتصادي پراختیا، جنسیت، د نشه یي 

توکو پروړاندې د مبارزې، د قانون د واکمنۍ او د بشري حقونو لپاره یوه پیاوړې اجنډا ترتیب کړه. 

په غونډه کې ګډون کوونکو د برلین اعالمیه السلیک کړه، په کومه کې چې نړیوالې ټولنې له افغان حکومت 
سره د ُبن د تړون په پلي کولو، د امنیتي وضعیت د ښه کیدو او د پراختیایي اجنډا سره  وړاندې تګ کې د 
مرستو ژمنه کړې ده.  د برلین د اعالمیې یو بل تړون لیک د نشه یي توکو پروړاندې د مبارزې اعالمیه وه 
چې  د افغانستان، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، او تاجکستان له خوا السلیک شوه. په دې 
اعالمیه کې افغانستان او د هغه ګاونډیانو موافقه وکړه چې د ناقانونه نشه یي توکو د کرکیلې، تولید او قاچاق 

د له منځه وړلو په برخوکې خپلي هڅې همغږې کړي. 

)CHA( د بشري مرستو د همغږۍ اداره
www.cha-net.org

د بشر دوستانه مرستو د همغږۍ اداره یوه غیر انتفاعي بشردوستانه اداره ده چې په ۱۳۶۶ کال کې جوړه 
شوه. ددې ادارې اصلي دنده د جګړې قربانیانو ته د کلیوالي او ښاري ژوندانه له بیا رغولو سره د مرستې 

او په افغانستان کې د تلپاتې پراختیا لپاره له ټولنو سره دکار کولو په موخه د بیړنیو مرستو برابرول دي. 

نوموړي ادارې  په لومړي سر کې خپل فعالیتونه د فراه والیت په دوو ولسوالیو کې پیل کړه خو ډیر ژر یې د 
فعالیتونو لړۍ اتو)۸( نورو والیتونو لکه کابل، کندهار، بلخ، هرات، غور ، فاریاب، پروان او کاپیسا  ته  هم  
پراخ شوه. دغه اداره دکابو ۲۰۰۰ کارکوونکو په درلودلو سره په افغانستان کې د سترو نادولتي سازمانونو 
په ډله کې راځي.  دغه اداره  او س مهال څلور څانګې لري: ښوونه او روزنه، کرهڼه، روغتیا او د ظرفیت 
د لوړولو څانګه. دغه اداره د بشري سرچینو د پراختیا د ادارې )OHRD(  او د سبا د رسنیو  له ادارې سره 
په ګډه د)په پراختیا کې ملګري( په نامه  دیوې شبکې برخه جوړوي )چې  د ۱۳۸۹ کال د لیندۍ تر میاشتې  
یې رسمي ثبت ځنډیدلی دی( دبشري مرستو د همغږۍ ادارې په نوښتونو کې د  ۱۳۸۵کال د معیشتونو د 
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یوې واحدې پراختیا لپاره د ظرفیت د ښه کولو )ICIDL(  پروژه د  فراه، هرات، پروان او غو ر په والیتونو 
کې  شامله وه  نوموړي پروژه په پام کې لري څو په هغو سیمو کې چې ملي پروګرامونه ورته  رسیدالی نه 
شي  د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ټولګه )BPHS( پلي کړي. په ۱۳۸۶ کال کې دغه اداره د ښوونکو لپاره د 
ښوونې او روزنې د مالتړ د سیسټمونو د جوړونې له ډلې )BESST( سره  چې د ښوونې او روزنې له وزارت 
سره د کندهار او هرات د والیتونو په لومړنیو او منځنیو ښوونځیو کې د ښوونکو د ښوونیز کیفیت د ودې په 
موخه  نیغ په نیغه کار کوي یوځای شوه . په ۱۳۸۷ او ۱۳۸۸ کلونو کې  د ښوونې او روزنې په برخه کې 
د ښوونې او روزنې  د څارنې د رامینځ ته کیدو،  د پوهنې د عمومي کمپاین د پیل کولو او د کابل او پروان 
په والیتونو کې د ښوونکو لپاره د ښوونیز کیفیت د پروګرام د  پلي کولو له الرې خپل کار ته ادامه ورکړه. 

دغه اداره به په ۱۳۹۰ کال کې د ښوونې او روزنې د څارنې څخه په پیروی سره په افغانستان کې د ټولنیزو 
خدمتونو د څارنې په کار پیل وکړي. د سبا د رسنیو له ادارې سره  په ګډه د ناامنو کلیوالوسیمو لپاره له لیرې  
نه د ښوونې او روزنې د پروګرام چې  د نجونو لپاره پر منځنیو زده کړو تمرکز لري د پیل لپاره خبرې اترې 
روانې دي. ددې ادارې په بسپنه ورکوونکو کې د نړیوالو غیر حکومتي سازمانونو او بهرنیو مرستندویه 

سازمانونو د یوې پراخې لړۍ په ګډون د افغان حکومت وزارتونه هم برخه لري.

د غوښتنو د بهیر پیاوړې کول)CAP( او د بشر دوستانه  کړنو  پالن 
)HAP(

د ۱۳۸۱ کال راهیسې  دا لومړی ځل ؤ چې د افغانستان لپاره د ۱۳۸۹ کال د بشر دوستانه کړنو پالن  په 
ډاګه کړه چې  بشر دوست فعالین د داسې یو منسجم  پالن د جوړولو په موخه  چې وکړای شي د افغانانو   
اوږد مهالې اړتیاوې په نښه کړي سره یوځای شوي دي. د ۴۷ سازمانونو له خوا له وړاندې شوو نظریو 
سره دې پالن د بشر دوستانه ټولنې پالنونه او ګډې ستراتیژۍ په ډاګه کړې.دغه پالن د بشر دوستانه کړنو 
اغیزمنو برخو، دبې ساري بیوزلۍ ، مخ په زیاتیدونکي نا امنۍ ، طبیعي ناورینونو او کمزوري حکومتدارۍ 
د ترکیب له امله د رامینځ ته شوو زیانونو او اړتیاوو بهبود باندې  تمرکز ته لومړیتوب ورکوي  دې پالن 
۱۱۲  د پروژو وړاندیز شوې طرحې  په ټولیزه توګه د ۷۷۴ میلیونو ډالرو له غوښتنې سره وړاندې کړې 

چې  ۶۶.۶ سلنه یې د ۱۳۸۹ کال د لړم د میاشتې د ۲۴ نیټې څخه تمویل شوي.  

 د افغانستان د هیواد بشر دوستانه ډله )HCT(  هوډمنه ده چې د غوښتنو د بهیر پیاوړي کول، د بشر دوستانه 
 )HAP(ستراتیژیک پالن جوړونې او بودیجې د جلبولو عمومي میکانیزم به د بشر دوستانه کړنو د پالن
ناورینونو ځپلي، کورني بی ځایه  CAP د پروژو د یوې ټولګې سره  جګړې او طبیعي  ځای ونیسي.  
سره  ټولنو  زیانمنونکو  اوږدمهالو  راز  همدا  او  وګړو  کوربه  او  راستنیدونکو  بیرته  کډوالو،  وګړو،  شوو 
چې ژوند ژغورونکو مرستو ته اړ دي  او التر اوسه ورته کا رنه دی شوی د مرستو پر تیارۍ او بیړني 
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بیړنیو  پیاوړو  د  اړتیاوې  معیشت ژغورونکي  او  تمرکز چټکوي.  مرستې، ژوند ژغورونکي  غبرګون  
تیاریو او احتمالي پالن جوړونې سره  په نښه کوي څو ګډې ستراتیژۍ تضمین کړي. پروژې د یوولسو 
ډلو او سکټورونو پر بنسټ  ترتیب شوي دي: همغږي؛ پوهنه؛ بیړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکي؛ بیړني 
مخابرات؛ خوراکي خوندیتوب او کرهڼه؛ روغتیا؛ لوژستیک؛ څو سکټورونه) د کورني بی ځایه شوو او 

راستنیدونکو کډوالولپاره(؛ تغذي؛ ساتنه؛ اوبه، او روغتیا ساتنه.  

په ۱۳۹۰ کال کې CAP د ۱۳۴ پروژو لپاره د ۶۷۸ میلیون ډالرو غوښتنه وکړه چې د افغان حکومت سره 
په تفاهم کې د ۵۱ بشر دوستانه سازمانو نو له خوا ومنل شوه )۲۳ نړیوال غیر دولتي سازمانونه، ۱۶ ملي 

غیر دولتي سازمانونه او ۱۲ د ملګرو ملتونو ادارې( چې درې ستراتیژیکې موخې لري: 

جګړو او طبیعي ناورینونو ځپلو وګړو ته د بشر دوستانه مرستوبرابرول  	

د اوږمهالې  زیانمنې له کبله د رامنیځ ته شوو اړتیاوو سره غبرګون  	

د پیژندل شوو زیانونو په هکله احتمالي پالن جوړونه    	

)NHDR( د بشري پراختیا ملي رپوټ 
www.cphd.af/nhdr.html 

د ملي بشري پراختیا رپوټونه د بشري پراختیا پر عمومي مفهوم والړ دي، چې د انساني اړتیاوو پر توپیر 
لکه ګټې، پوهې ته الس رسي، تغذي او روغتیا، امنیت، سیاسي او کلتوري خپلواکي او په ټولنه کې پرګډون 
ټینګار کوي. له ۱۳۷۱ کال راهیسې تر5۰۰ زیات د بشري پراختیا ملي رپوټونه په اصل کې د مخ پر ودې 

هېوادونو له خوا د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې په مرسته جوړ شوي دي.

 د افغانستان د بشري پراختیا لومړی ملي رپوټ د ۱۳۸۳ کال د سلواغې په میاشت کې، “د بشر لپاره امنیت 
” تر سر لیک الندې چې د امنیت او پراختیا پراړیکو  یې تمرکز درلود د کابل پوهنتون او ملګرو ملتونو د 
پراختیایي ادارې له خوا د افغان دولت په استازیتوب د یو لړ سکټوري او موضوعي اسنادو پر بنسټ چې د 
ملي څېړونکو له خوا مجاز ګڼل شوی ؤ، خپور شو، دې رپوټ  د امنیت او پراختیا پراړیکو  تمرکز درلود . 

د افغانستان د بشري پراختیا دوهم ملي رپوټ د ۱۳۸6 کال په وروستیو کې، د“ دود او دستور او عصریتوب 
د راوستلو” تر سرلیک الندې چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې د پالیسۍ او بشري پراختیا د مرکز 
)CPHD( په مرسته په کابل پوهنتون کې جوړشوی ؤ خپور شو. دغه رپوټ د قانون د حاکمیت او د بشري 

پراختیا پر اړیکو تمرکز کوي، نوموړی رپوټ په افغانستان کې د قانون د واکمنۍ د پراخوالي په وړاندې 
مهمې ننګونې په ګوته کوي، او د ټولنیز عدالت په لټه کې د عصري کیدلو او دود دستور تر مینځ د اړیکو 

درامینځ ته کیدو د کړنالرو وړاندیز کوي. 

د بشري پراختیا دریم ملي رپوټ د ۱۳۸۹ کال په وروستیو کې د » پراختیا د نه په پام کې نیول شوي اړخ:  
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په افغانستان کې د اوبو نه خوندیتوب او زیانمننې« تر سر لیک الندې خپور شو. دغه رپوټ پاکو اوبو ته 
د ټیټې السرسۍ، د کمزورې روغتیا ساتنې، د اوبو د سرچینو د نه انډول ویش، او په اوبو پورې د اړوندو 
شرایطو د ضربو  په وړاندې  د بې ساري زیانمننې څرنګوالی چې د ځواک په کورنۍ مبارزه او نړیوالې 
امنیتي اجنډا کې په کلکه له پامه غورځول شوی راسپړي. رپوټ همدا راز په افغانستان کې اوبو ته  د بشري 

پراختیا او د سولې لپاره د هیلې په توګه ارزښت ورکوي. 

د ُبن تړون
د بن تړون په افغانستان کې د تلپاتو حکومتي ادارو د بیاجوړولو لپاره یو مهال وېش ترتیب کړ، او د دایمي 
ادارو تر رامنځته کېدو پوری د لنډمهالو پروګرامونو د جوړولو لپاره د یو الرښود په څیر هڅې کړې دي. 
دغه تړون د ۱۳۸۰ کال د لیندۍ د میاشتې په ۱۴ نېټه د افغانانو د بېالبېلو ډلو د استازو له خوا )پرته له 
طالبانو( د ملګرو ملتونو په مرسته  په ُبن  کې د افغانستان په اړه د جوړ شوي کنفرانس په پای کې  السلیک 
شو.د ُبن په تړون کې بېالبېلې پروسې ترتیب شوې، لکه بېړنۍ لویه جرګه او د اساسي قانون لویه جرګه  
چې د هغې له الرې به  د چارو واګې په الس کې ونیول شي  او د وخت په تېرېدو  سره به د آزادو او بې 
پرې ټولټاکنو په پایله کې، واک یو ټاکل شوي حکومت ته ولیږدول شي. د افغانستان د حاکمیت  لپاره دا 
زمینه برابره شوه چې لومړی لنډمهاله اداره، وروسته انتقالي حکومت او په پای کې یو ټاکلی حکومت ولري. 

که څه هم چې د امنیتي حاالتو  له کبله مهال وېش اغیزمن شوی ؤ خو بیا هم د ُبن له تړون څخه په پراخه 
توګه مالتړ کیده. افغان حکومت او ملګرو ملتونو زیاتره هغه  لنډمهاله پروګرامونه  چې غوښتنه یې شوي وه 
په بري سره پلي کړل )پرته  له کابل  او نورو ښارونو او یا له هغو سیمو څخه چې د ملګرو ملتونو ځواکونه 
په کې میشت وو د پوځي ځواکونو راایستل(. د بن د تړون وروستي مهم  پړاوونه د ولسمشرۍ او ولسي 
جرګې ټولټاکنې وې چې د ۱۳۸۳ کال د تلې او د ۱۳۸۴ کال د وږي په میاشت کې ترسره شوي. د ۱۳۸۴ 

کال د مرغومي په میاشت کې د ُبن د تړون ځای د افغانستان تړون ونېو. 

)PRSP( د بېوزلۍ د راټیټولودستراتیژۍ سند
د بېوزلۍ د راټیټولو د ستراتیژۍ سند ددې لپاره طرح شوی چې د بسپنه ورکوونکو هېوادونو او د بېوزلو 
هیوادونه  لرونکي  عوایدو  کمو  د  کړي.  رامنځته  چوکاټ  کاري  یو  عمل  د  لپاره  حکومتونو  د  هېوادونو 
له پورونو څخه د خالصون او نورو امتیازاتو لپاره د وړتیا د  ترالسه کولو په موخه   باید ځینو بسپنه 
ورکوونکو ته د بېوزلۍ د راټیټولو دستراتیژۍ سند چمتو کړي. که څه هم چې د دغه سند فورمې بدلون 

منونکې  دي  خو پر یو شمېر اصولو والړې دي. د بېوزلۍ د راټیټولو ستراتیژي باید: 
د مدني ټولنې او خصوصي سکټور د نظریو په مرسته او د هېواد د لومړیتوبونو پر بنسټ جوړه وي 	 

او حکومت یې واک ولري.
د بیوزلو په ګټه پایلې ولري. 	 
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د بېوزلۍ د څو اړخیز طبیعت په پېژندلو کې بشپړه او هر اړخیزه  وي.	 
نادولتي موسساتو په همکارۍ سره 	  د همکارۍ پراصولو والړه وي )د دوه اړخیزو، څو اړخیزو او 

جوړه شوې وي(. 
د بېوزلۍ د راټیټولو لپاره داوږدمهال لرلیدپر بنسټ والړه  وي.	 

د بېوزلۍ د راټیټولو د ستراتیژۍ لنډمهاله سند د هغه شمېر هېوادونو له خوا چې ال تر اوسه د بیوزلۍ د 
راټیټولو د ستراتیژۍ د یو بشپړ سند جوړولو ته چمتو نه دي، جوړیږي. د ۱۳۸۰ کال د برلین په غونډه 
)۴۳ م مخ( کې افغانستان دا ومنله چې د بېوزلۍ د راټیټولو د ستراتیژۍ سند او ورسره  د بېوزلۍ د راټیټولو 
د  برابرکړي.  په میاشت کې  یو مناسب وخت د ۱۳۸۴ کال د غبرګولي  په  به  لنډمهالی سند  د ستراتیژۍ 
افغانستان د پراختیا په غونډه کې چې د ۱۳۸۴ کال د وري په میاشت کې تر سره شوه داسې پریکړه وشوه 
چې دافغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژۍ رامنځته کول به د بیوزلۍ د راټیټولو د ستراتیژۍ سند د بهیر  
معیارونه پوره کړي. د افغانستان لنډ مهاله ملي پراختیایي ستراتیژي چې د ۹ میاشتو تیاریو څخه وروسته د 
۱۳۸۴ کال د مرغومي په میاشت کې پیل شوه هیواد ته د بېوزلۍ د راټیټولو د ستراتیژۍ د بشپړ سند د تر 

السه کولو لپاره الره هواره کړه. 

د ۱۳۸۷ کال د وري په میاشت کې د افغانستان د ملي پراختیا ستراتیژي بشپړه شوه ، او نړیوال بانک او د 
پیسو نړیوال وجهې صندوق ته د افغانستان د بیوزلۍ د کمولو د ستراتیژي دسند په توګه وسپارل شو. 

د پاریس کنفرانس

   www.diplomatie.gouv.fr 
د افغانستان لپاره د مرستې  نړیوال کنفرانس چې د پاریس د کنفرانس په نامه یادیږي، د فرانسې د ولسمشر 
نیکوالس سرکوزي، د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کي مون په ګډ 
مشرتابه د ۱۳۸۷ کال د غبرګولي د میاشتې په ۲۳مه نېټه پرانیستل شو. په دې سترې نړیوالې غونډه کې د 
افغانستان ملي پراختیایي ستراتیژي پیل شوه.  لکه څرنګه چې په وروستۍ اعالمیه کې څرګنده شوه،  ددې 
کنفرانس نیت دا ؤ څو له دې ستراتیژۍ سره د مالتړ لپاره د افغان مشرتابه  تر سیوري الندې  د  افغانستان 
د حکومت او نړیوالې ټولنې  ګډه  همکاري جلب  کړي. په دغه کنفرانس کې د افغانستان د ملي پراختیایي 
ستراتیژۍ د پلي کولو او همدارنګه د ۱۳۸۸ کال د ټولټاکنو لپاره د تیارۍ په موخه د ۲۰ میلیاردو ډالرو 

ژمنه وشوه.

د دغه کنفرانس اعالمیې بیا تایید کړه چې د افغانستان تړون به د دغه هیواد د پرمختګ لپاره د یوبنسټ  په 
توګه پاتې شي؛ همدارنګه دغه اعالمیې د سازمانونو او اقتصادي وړتیا د پیاوړي کولو لپاره په تیره بیا د 
کرهڼې او بریښنا په برخه کې لومړیتوبونه څرګند کړل. همدارنګه د دغه کنفرانس په اعالمیه کې د مرستو 
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د څرنګوالي او اغیزمنتوب د پیاوړي کولو په اړه دیوګډ مسوولیت په توګه یادونه وشوه.  په داسې حال 
کې چې افغان حکومت  د اقتصادي او سیاسی اصالحاتو ژمنې وکړې، نړیوالې ټولنې هم هوکړه وکړه چې 

په دوامداره  توګه او له ښې همغږۍ سره به  ال زیاتې سرچینې برابرې کړي. 

)PADD(د پالیسۍ د شننې او پراختیا مدیریت
د مالیې وزارت د پالیسۍ په ریاست کې د پالیسۍ د شننې او پراختیا د مدیریت موخه افغان حکومت ته د لوړ 
څرنګوالي درلودونکو څیړنو او د پالیسۍ د شننو د برابرولو له الرې حکومتدارۍ ته د شواهدو پر بنسټ یوې 
کړنالرې سره مرسته ده. دغه مدیریت په ۱۳۸۸ کال کې د عمومي اقتصادي سالکار او د مالیې د وزیر تر 
مستقیمې څارنې الندې رامینځ ته شو. دغه اداره د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژۍ په ګډون د حکومت 
د پالیسیو د پلي کیدو په وړاندې شته خنډونه او تشې په ډاګه کوي او شننه یې کوي. هیله کیږي چې د وزارت 
په چوکاټ  کې به د ننه د داسې یوې وړتیا رامینځ ته کول د پالیسي جوړونې، پروګرام جوړونې او څارنې 

او پلي کوونې  سره مرسته وکړي.

دې موخو ته د رسیدو لپاره PADD تمه لري چې:

د ملي ټولنیزې اقتصادي پراختیا او د حکومتدارۍ د سمون، د عامه مالي مدیریت/ بودیجې د سمون،    	
تهیې او تدارکاتو، ګمرکونو او عامه عوایدو اړوند د پالیسۍ ځانګړې ارزونې تر سره کړي

د مرکز او والیتونو په کچه د مالیې وزارت د اړوندو ادارو خدمت رسولو ته بیا کتنه وکړي  	

د مالي سیسټم د ثبات په موخه د پالیسۍ له وړاندیزونو سره مرسته وکړي  	

په مالیې وزارت کې د ښې ادارې په ګډون په ټولو برخو کې د پراختیایي موضوعګانو د پراخې   	
لړۍ په اړه مهم رپوټونه او بیا کتنې برابرې کړي 

د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژۍ د پلې کولو اړوند  د بالقوه راتلوونکو او اوسنیوو  پالیسیو    	
څیړنه او شننه وکړي

د ملي لومړیتوب  ۲۲ پروګرامونو او د والیتي پراختیا پالنونو پورې اړوند د افغانستان د ملي   	
پراختیایي ستراتیژۍ د پرمختګونو په اړه د رپوټونو او شننو سره مرسته وکړي

په کابل کنفرانس کې د شوو ژمنو سره سم د بودیجې له الرې  د شوو مرستو د اغیزمنتوب په موخه   	
د سمون بیا کتنه

د علمي او څیړنیزو ټولنو، خصوصي سکټور او مدني ټولنې څخه د  مهمو ملګرو سره د معلوماتو   	
د تبادلې او د عامه پالیسیو د بحثونو سره مرسته وکړي

د خصوصي سکټور د پانګونې سره د مرستې او اسانتیا د برابرولو په موخه ارزونه تر سره کړي  	
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د پالیسیو د رسمي کولو په موخه یو الرښود تسوید کړي  	

په خپله د مالیې وزارت د پالیسۍ معینیت، د اقتصادي موضوعاتو په اړه د کابینې فرعي اقتصادي کمیټه، د 
حکومت د همغږۍ کمیټه، د څارنۍ او همغږۍ ګډه اداره، د مالیې وزیر، او د وزیرانو همغږې کوونکي ډله 

د دې ادارې له کار څخه مهم ګټه اخیستوونکي دي

)DAD( د پراختیایي مرستو د معلوماتو زیرمه یا ډیټابیس
dadafghanistan.gov.af

افغان دولت د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې په مرسته د ۱۳۸۱ کال د غبرګولي په میاشت کې د پراختیایي 
مرستو د معلوماتو زیرمه) ډیټابیس( جوړه کړه. دغه د ویب پاڼې دمعلوماتي زیرمې موخه د افغانستان د ملي 
پراختیایي بودیجې )۷۲ م مخ( له الرې د ټولو پلي کېدونکو پروژو او نورو پروژو په اړه چې په بودیجه کې 
شاملې نه دي ، دوروستنیو معلوماتو چمتو کول دي. د معلوماتودغه  زېرمه د پراختیایي پروژو د موقعیت،  
د مالي مرسته کوونکو او  د پلي کوونکو سازمانونو په اړه  تفصیلي معلومات ساتي.  دمعلوماتو دغه زیرمه  
پر هغو معلوماتو چې  د پراختیایي پروژو د تمویلوونکو او پلي کوونکو لکه حکومتي ادارو، پراختیایي 
ملګرو، او د ملګرو ملتونو د ادارو له لوري برابریږي تکیه کوي. دغه زیرمه په  دری او انګریزي ژبو 
د الس رسۍ وړ ده. د بسپنه ورکوونکو د معلوماتو زېرمه په اصل کې په دې موخه طرح شوي وه چې په 
هېواد کې د مرستو د بهیر څرک معلوم کړي او د پراختیایي او بشردوستانه پروژو بهیر ثبت کړي. که څه 
هم چې دغه پروژه ال تراوسه په همدې موخه خدمت کوي، خو له کومه ځایه چې د افغانستان حکومت هڅه 
کوي خپله بودیجه پیاوړې کړي، نود پراختیایي مرستو د معلوماتو زېرمه هم د بودیجې د جوړولو د معلوماتو 

د زیرمې په توګه کارول کېږي. 

د توکیوغونډې 
www.mofa.go.jp/region/middle_e/afghanistan/min0201

د توکیو د وزیرانو غونډه- چې په رسمي توګه د افغانستان له بیا رغونې سره د مرستې   په اړه د نړیوال 
کنفرانس په نامه یادیږي، د افغانستان د بیارغونې د ډلې یوه غونډه وه چې  د طالبانو له راپرځیدو وروسته  
د افغانستان د بیارغونې په اړه یې د بسپنه ورکوونکو ژمنې سمبالې کړي دي. دغه غونډه چې د ۱۳۸۰ کال 
د سلواغې د میاشتې  ۱-۲ نیټې تر سره شوه، د جاپان، امریکې، د اروپا د ټولنې او سعودي عربستان له 
خوا یې مشري کیده.  د ۶۱ هیوادونو او ۲۱ نړیوالو سازمانونو وزیرانو او استازو په کې ګډون درلود. نا 
دولتي سازمانونو په جال توګه  یوه ورته غونډه جوړه کړه او پایلې یې د وزیرانو د غونډې عمومي مجلس 

ته وړاندې کړې.

د  افغانستان  د  او  درلود  تمرکز  کاری چوکاټ   اړخیز  هر  یو  پر  بیارغونې  د  کې  مهال  اوږد  په  بحثونو 
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بیارغونې لګښت یې د راتلونکو لسو کلونو لپاره ۱۵ ملیارده ډالره وښوده. چې دغه شمیر بیا د افغانستان د 
راتلونکي خوندیتوب په رپوټ کې چې د برلین د غونډې پایله وه  او د ۱۳۸۲ کال د کب په میاشت  کې تر 
سره شوي وه   ۲۷.۴ ملیارد ډالرو ته لوړ شو. د ۱۳۸۱ کال د سلواغې په میاشت کې په توکیو کې یوه بله 
غونډه  په افغانستان کې د سولې د ټینګښت  په اړه د توکیو د کنفرانس تر سرلیک الندې جوړه شوه. دغه 
غونډه په افغانستان کې د امنیتي سمون په اړه د بحث لپاره تر سره شوه او پایله یې د امنیتي سکټور د سمون 

ستراتیژي وه چې پنځه برخې یې درلودلې.

)GMIC(د حکومت د معلوماتو او رسنیو مرکز
www.gmic.gov.af

د حکومت د معلوماتو او رسنیو مرکز په ۱۳۸۶ کال کې د ولسمشریز فرمان له الرې  د یوې افغاني ډلې 
په توګه افغانانو، رسنیو او نورو  کورنیو او بهرنیو ښکیلو اړخونو ته د ضروري معلوماتو په اړه  دځواب 
ویلو  په موخه رامینځ ته شو. ددغه مرکز موخه د افغانانو او نورو ښکیلو اړخونو تر مینځ : د په وخت او 
کره معلوماتو د برابرولو ، د پرله پسې او  باوري معلوماتو دخپرولو، د افغان حکومت او خپلواکو رسنیو 
تر مینځ د همغږۍ او معلوماتو د شریکولو لپاره د اسانتیاوو  د برابرولو له الرې د اعتماد رامینځ ته کول 

دي،  او همداراز  د حکومت د معلوماتو او اړیکو د وړتیا د لوړولو د یوه ور په توګه دنده تر سره کوي.

دغه مرکز  له دوو مهمو برخو څخه جوړ دی:  پروګرامونه او اداره. د پروګرامونو په برخه کې، درې 
څانګې  ددې ادارې  موخو ته د رسیدو لپاره کار کوي.  د وړتیا د لوړولو څانګه د افغان حکومت  په 
ارتباطي ادارو  کې  د روزنیزو فعالیتونو د رامینځ ته کولو او تر سره کولو له الرې  د وړتیا په لوړولو کې 
ونډه اخلي.  د رسنیو د اړیکو څانګه د افغانانو او نورو ښکیلو اړخونو څخه او هغوي ته، د معلوماتو دبهیر 
د پیاوړي کولو په موخه د میکانیزمونو رامینځ ته کولو او پلي کولو په برخه کې کارکوي.  د عامه پراختیا 
څانګه د پوهاوي دلوړولو څانګه ده چې د هیواد په کچه د معلوماتو د راغونډولو او خپرولو دشبکې له الرې 
افغانانو ته  د حکومت د فعالیتونو د بهیر په اړه خبرتیا ورکوي.  د ادارې برخه  د مالي ، تهیې او تدارکاتو 

، بشري سرچینو او امنیتت واحد له الرې له پروګرام سره مرسته کوي.

)JCMB( د څارنې او همغږۍ ګډ پالوی
www.ands.gov.af/ands/jcmb

د همغږۍ او څارنې ګډ پالوی د حکومتدارۍ یوه لوړ پوړې اداره ده چې په ۱۳۸۵ کال کې د افغانستان 
د تړون لیک پلي کیدو ته د ټولیزې ستراتیژیکې همغږۍ د برابرولو په موخه رامینځ ته شوه. دغه پالوی 
د افغانستان د حکومت  او نړیوالې ټولنې  له خوا  د تړون لیک او د افغانستان د ملي پراختیا د لنډمهالې 
ستراتیژۍ له السلیک کېدو څخه وروسته د ۱۳۸۵ کال د مرغومي په میاشت کې د لندن په کنفرانس کې 
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جوړ شو. د دغه پالوي موخه د افغانستان د حکومت او د نړیوالې ټولنې د هڅو الزیاته همغږي ده  څو هغه 
موخو ته چې په تړون لیک  او  د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژۍ د لومړیتوب ورکولو او پلي کولو 
په اسنادو کې پر ې موافقه شوي د عمل جامه واغوندي. د دغه پالوي اصلي مسؤولیتونه په الندې ډول دي: 

د افغانستان د تړون لیک د سیاسي ژمنو د پلي کېدو له بهیر څخه په لوړه کچه څارنه 	 
 په تړون لیک کې  د راغلو معیارونو او موخو د همغږۍ، پلي کولو او مالي مرستې او مهال ویش او 	 

همدا راز د هر ډول خنډ او یا ستونزو  په اړه چې د حکومت او یا نړیوالې ټولنې له خوا په ګوته شوي  
مهمو موضوعګانو د په نښه کولو لپاره  الرښونې برابرې کړي 

په دې توګه ولسمشر، ملي شورا، د ملګرو ملتونو سرمنشي، بسپنه ورکوونکو او عامو خلکو ته د تړون 	 
لیک د پلي کېدو په اړه رپوټ ورکړي.

د همغږۍ او څارنې ګډ پالوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د افغانستان 
د حکومت د کابینې د همغږۍ د کمیټې د رئیس له خوا یې سر پرستي کېږي، چې د څارنې او همغږۍ دګډ 
پالوي د څارنې  او د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژۍ د پلي کولو مسؤولیت لري. ددې کمیتې له ۱۲ 
استازو سره سره نوموړی پالوی د نړیوالې ټولنې له ۲۳استازو څخه  جوړ دی چې د پراختیایي مرستو او 
نظامي سرتېرو او همدارنګه د سیمه ییز استازیتوب په برخه کې تر ټولو زیاتې مرستې د معیار پر بنسټ ټاکل 
شوي دي. په دغو استازو کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پالوی یا یوناما، ناټو، د افغانستان لپاره د امریکې د 
امنیت د اوښتون ګډه قومنداني، نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک، بسپنه ورکوونکي حکومتونه، د اروپا 

ټولنه او د ګاونډیو هیوادونو حکومتونه برخه لري. دغه پالوی  په کال کې څلور ځله  غونډه کوي. 

د همغږۍ او څارنې د ګډ پالوي دنده اوسمهال د دریو فعالو کمیټو له خوا تسهیلیږي چې امنیت؛ حکومتداري، 
د  برخې  دغه موضوعي  په کې راځي.  پراختیا  ټولنیزه  او  اقتصادي  او  واکمني؛  قانون  اود  بشري حقونه 
افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژۍ له ارکانو سره سمون لري. د خپلي ارزونې په تر سره کولو کې دغه 
پالوی  د فعالو کمیټو څخه چې په کې دافغان حکومت استازي او د اړوندو نړیوالو ملګرو استازي او د اړتیا 
په وخت کې د متخصصینو کاري ډله برخه لري چې د کمیټې له خوا دځانګړو تخنیکي موضوعګانو د په 
نښه کولو په موخه  رامینځ ته کیږي. د خپلو اصلي موخو په رڼا کې دغه پالوي  په کال کې دوه ځلې  خپل 
رپوټ  جوړاوه؛ چې وروسته بیا له ۱۳۸۷ کال راهیسې دا په یوه کلني رپوټ بدل شو، همدا راز دغه پالوی 

ځینې نور رپوټونه چې د عامو خلکو د السرسۍ وړ دي، خپروي. 

)BPHS( د روغتیایي خدمتونو بنسټیزه ټولګه
د روغتیایي خدمتونو بنسټیزه ټولګه )BPHS( په ۱۳۸۱ کال کې دعامې روغتیا د وزارت له خوا د مهمو بسپنه 
ورکوونکو په همکارۍ را مینځ ته شوه. دا ټولګه دوې موخې لري: ۱( د روغتیایي خدمتونو دیوې معیاري 
ټولګې برابرول چې د لومړنیو روغتیایي پاملرنو په  کلینیکونو کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو 
بنسټ جوړوي، ۲( د وګړو د شمېر پر بنسټ  روغتیایي خدمتونو ته د برابرې السرسۍ دودې له الرې  د 
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روغتیایي خدمتونو بیا ویشل. 

د روغتیایي خدمتونو بنسټیزه ټولګه په ټیټه بیه د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو ته ځانګړي شوي ده او 
پر  ناروغیو د اخته کیدو او د مړینې اصلي الملونه په ګوته کوي. دغه پروګرام پر هغو حاالتو چې ښځې او 
ماشومان اغېزمنوي ژورتمرکز لري. د افغانستان د زریزې د پراختیایي موخوسره سم د روغتیایي خدمتونو 
بنسټیزه ټولګه په پام کې لري  چې ټولو افغانانو ته په ځانګړي توګه هغو کسانو ته چې بېوزله دي او په لیرې 

پرتو کلیوالو سیمو کې ژوند کوي،  روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. 

 د ۱۳۸۸ کال د لیندۍ په میاشت کې دغه پروګرام دخپلو سترو بسپنه ورکوونکو- په لومړي سر کې نړیوال 
بانک، د امریکې د متحدو ایالتونو پراختیایي پروګرام او د اروپا کمیسیون، سره د موافقې پربنسټ د عامې 
روغتیا وزرات له نادولتي موسسو سره تړون وکړ چې  له  مخې به یې  د ۳۴ والیتونو له ډلې څخه  ۳۱ 
والیتونو ته د روغتیایي خدمتونو بنسټیزه ټولګه ورسوي، او په درې والیتونو کې د خپل د والیتي روغتیا د 

ریاست له الرې د ټولګې د رسولو په اړه تړون وکړ.  

یاده شوي ټولګه د پنځواسانتیاوو له الرې وړاندې کېږي: ۱( روغتیایي پستونه، ۲( ثانوي روغتیایي مرکزونه، 
۳( بنسټیز روغتیایي مرکزونه، ۴( هر اړخیز)جامع( روغتیایي مرکزونه، ۵( د ولسوالیو روغتونونه،او همدا 
راز په خورا لیرې پرتو سیمو کې د خوځنده ډلو له خوا. د روغتیایي خدمتونو بنسټیزه ټولګه. همدارنګه د 
کارکوونکو د ګومارلو او ددغو اسانتیاوو د بنسټیزې بیارغونې لپاره معیارونه ټاکي. پر دغه ټولګه بیا کتنه 
شوي  په بیا کتل شوي ټولګه کې د ټاکل شوو روغتیایي مرکزونو لپاره  فیزیوټراپیستان او  اروا- ټولنیز 
سالکاران  زیات  شوي او همدا راز د سترګو اساسي پاملرنې ددې ټولګې په لیست کې ور زیاتې شوي او د 
الس رسۍ وړ دي. کابو ۵۷ سلنه افغانان  د عامې روغتیا له نږدې کلینیکونو څخه د یو ساعت په خپلو پښو 

مزل په واټن کې ژوند کوي. 

)MDG( د زریزې پراختیایي موخې
www.un.org/millenniumgoals

په ۱۳۸۳ کال کې د افغانستان انتقالي حکومت د زریزې  پراختیایي موخو ته )MDGs( چې د ملګرو ملتونو 
د زریزې د ۱۳۷۹ کال په  سر مشریزه کې رامینځ ته شوي  د رسیدو لپاره خپل نیت اعالم کړ. د زریزې 
پراختیایي موخې په پام کې لري  چې په ټوله نړۍ کې د ملي پراختیایي پالیسیو او د بیارغونې د لومړیتوبونو 
لپاره د کاري چوکاټ په توګه د ۱۳۹۴ او ۱۳۹۹ کلونو لپاره له ټاکل شوو موخو سره کار وکړي. د زریزې 
په تړون لیک کې  افغانستان  د  او  پراختیایي ستراتیژۍ )۲۹م مخ(،  په ملي  افغانستان  د  پراختیایي موخې 

منظورې شوي دي. د زریزې اته پراختیایي موخې دادي:
د بې ساري لوږې او بېوزلۍ له مینځه وړل	 
د لومړنیو عمومي زده کړو تر السه کول	 
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د جنسیت د برابرۍ وده او د ښځو پیاوړتیا	 
د ماشومانو د مړینې د کچې کمول	 
د میندو د روغتیا ښه کول	 
د ایچ آی وي/ ایډز، مالریا او نورو ناروغیو په وړاندې مبارزه	 
د چاپیریال د ثبات تضمین	 
د پراختیا لپاره د هر اړخیز  ګډون رامینځ ته کول	 

 افغان حکومت د خپلو پراختیایي نوښتونو لپاره په دې لیست کې ۹ موخې  ورزیاتې کړې:  د ۱۳۸۴ کال 
د غبرګولي په میاشت کې افغان دولت د زریزې د پراختیایي موخو د پوره کولو او د هغه د پرمختګ  په 
اړه د بحث لپاره یو کنفرانس په کابل کې  جوړ کړ. د غونډې پایله د ” په ۱۳۹۹ کال کې د افغانستان لرلید 
“ رپوټ ؤ چې د هغه په ترڅ کې د ۱۳۹۴ کال زیاتره موخو ته چی په ۱۳۹۹ کال کی به تر سره شي بیا 
کتنه وشوه، دهېواد د پراختیا  لپاره د ظرفیت پر وړاندې د پرتو خنډونو او د هیواد د پرمختګ په الره کې 

امنیتي ستونزې په نښه شوي.

په ۱۳۸۹ کال کې د مالیې وزارت د پالیسۍ څانګې  د زریزې د ۹ پراختیایي موخو په پوره کولو کې د افغان 
حکومت د پرمختګ په اړه یو بشیړ رپوټ خپور کړ. رپوټ څرګندوي په داسې حال کې چې د بیالبیلو موخو 
په برخه کې پرمختګ د بدلون په حال کې ؤ خو هیواد په دې بریالی شو څو د وړو ماشومانو او د پنځو کلونو 
څخه کم عمره ماشومانود مړینې د کچې په راټیټولو، د ښوونځي په عمر کې د ماشومانو ښوونځي ته د بیرته 
راتګ، او د ژوند په ټاکلو برخو کې د جنسیت د تشې د کمولو په برخه  کې ښه والی راولي. که څه هم چې 
د بیاکتنې الندې زیاتو برخو لپاره  د معلوماتو نشتوالی یې  د څارنې د پرمختګ په وړاندې جدي خڼد وباله 

، د بیلګې په توګه، رپوټ څرګندوي چې د HIV/AIDS د خپریدو کره اټکل نه شي کیدای. 

د نیوکې په توګه دې رپوټ یادونه وکړه چې »  د پراختیا لپاره د نړیوالې همکارۍ د پوره کیدو وړ زیاترو 
موخو په اړه لږ شواهد موجود دي«  همدا راز د »غوره مرستو« اړتیایې په ډاګه کړه، په رپوټ کې د بسپنه 
ورکونکو د پیسو  په اړه د وړاند وینې د نشتوالي، د بسپنه ورکوونکو د ژمنو او رښتینو لګښتونو تر مینځ د 
تشې د شتون ادعا شوې وه  او همدا راز ویل شوي  دا چې د بسپنه ورکوونکو پانګې د زریزې د پراختیایي 
موخو له لومړیتوبونو سره په یوه لیکه کې نه دي  نو دا د زریزې د پراختیایي موخو د پوره کولو لپاره 
ستونزمنه وه . لکه څرنګه چې په وروستیو کې  د افغانستان پراختیایي بودیجه مالي مرستې جوړوي نورپوټ 
ادعا کوي چې » له افغانستان سره مرستې د افغانانو اړتیاوو ته د ځواب ویلو پرځای د بسپنه ورکونکو د 

غوره توب او د سپارښتنې پر بنسټ دي« 

)SWABAC( د سهیلي او لویدیځ افغانستان او بلوچستان د همغږۍ ټولنه
دغه ټولنه د افغانستان په سهیل کې د افغان او نړیوالو نادولتي موسسو د همغږۍ په موخه جوړه شوي ده. 
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د دغې ټولنې مرکزي دفتر په کندهار کې دی او اوسمهال په کابل کې د نوموړي ټولنې د یوې څانګې د 
پرانیستلو په موخه هڅې روانې دي. دغه ټولنه د ۱۳۶۷ کال د وږي په میاشت کې د هغه ۱۲ نادولتي موسسو 
له خوا چې په بلوچستان او افغانستان کې دننه له افغان کډوالو سره د مرستې او بیا رغونې په چاروکې بوختې 
وې را مینځ ته شوه. د دغې ټولنې غړیتوب  هغه نا دولتي موسسې چې د افغانستان په سهیلي سیمو کې  کار 
کوي او له حکومت سره ثبت دي او همغږۍ ته لېوالتیا ولري او همدارنګه د بسپنه ورکوونکو د بودیجې اسناد 
او سازماني  تاریخچه ولري او د پنځو نورو نادولتي موسسو له خوا تصدیق شوي  وي، تر السه کوالی شي. 
د ۱۳۸۹ کال د لړم تر میاشتې پورې  دغې ټولنې۴۱غړي درلودل.  دغه ټولنه د غړیتوب منظمې غونډې، 
میاشتنۍ عمومي غونډې او د مشورتي کمیټې لپاره په هرو دوو اوونیو کې  ګردی مېز جوړوي، سر بیره 

پردې د اړتیا په وخت کې هم  غونډې جوړوي.

د سهیلي او لویدیځ افغانستان او بلوچستان د همغږۍ د  ټولنې فعالیتونه په دریوو برخو وېشل کېږي: همغږي، 
مالتړ او د وړتیا لوړول. دغه ټولنه خپلو غړو ته یو جرګه ځای برابروي څو د مرسته رسولو لپاره د پالیسۍ د 
الرښوونو، د سرچینود مدیریت او نورو عملیاتي مسئلو او په سهیلي افغانستان کې د مرستندویه ټولنو په مینځ 
کې د همغږۍ د پیاوړتیا د وروستنۍ موخې په اړه خپلي اندیښنې څرګندې کړي. دغې ټولنې د نادولتي مؤسسو 
د قانون په تسوید کې د افغاني نادولتي مؤسسو د همغږۍ د ادارې، د افغانستان لپاره د مرستو د همغږۍ 
د ادارې او د افغان مېرمنو  له شبکې سره په همکارۍ کې برخه درلوده. د خپلو غړو نادولتي مؤسسو په 
استازیتوب او د سهیلي زون د استازي په توګه، دغې ټولنې د افغانستان د ملي پراختیایي  ستراتیژۍ د کرهڼې 
او د کلیو د پراختیا د سکټورونو په وده کې اغېزمنه ونډه درلودله. په ۱۳۸۹ کال کې دې ټولنې د لندن په 
کنفرانس کې ګډون درلود او د سولې د جرګې او د کابل د کنفرانس لپاره یې د مدني ټولنو د اعالمیې په برخه 
کې مرسته کړې ده. دغه ټولنه د کندهار د والیتي پراختیایي کمیټې د ځایي همکارۍ او همغږۍ د سکټور 
لپاره د الرښوونکې ادارې په توګه کار کوي. ددې ټولنې مالي سرچینې لکه: دغړیتوب د حق د تر السه 
کولو  له الس ته راغلو پیسو؛ او ددې ټولنې د څارنې او ارزونې پروژې د ملګروملتونو له خوا تمویلیږي.  

)IDLG( د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ریاست
دغه ریاست د ۱۳۸۶ کال د وږي په ۸مه نېټه د ولسمشرۍ د یو فرمان پر بنسټ پرانیستل شو،  ددې ادارې 
دنده په سیمه ییزه کچه په حکومتدارۍ کې د ښه والي او ثبات رامنځته کول دي. همدارنګه دغه اداره د 
والیانو او ولسواالنو، والیتي شوراګانو او ښاروالیو )پرته له کابل( د څارنې دنده په غاړه لري. نوي سیمه 
ییزې استازي ادارې به د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ریاست تر مشرۍ الندې کارکوي. د ۱۳۸۷ کال د 
غویې د میاشتې له دوهم فرمان څخه وروسته، دغه ریاست ته د افغانستان لپاره د سیمه ییزې حکومتدارۍ د 
یوې پالیسۍ د رامنځته کولو د بهیر د الرښوونې  دنده ورکړل شوه چې په دې کې  ۲۳ وزارتونه او حکومتي 

ادارې  شاملې وې. 

د دغه ریاست دنده “په سیمه ییزه کچه   د سولې او ثبات  پیاوړي کول ، د عادالنه، ډموکراټیکو بهیرونو 
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له الرې د خدمتونو رسول او په سیمه ییزه کچه د ښې حکومتدارۍ د رامینځ ته کیدو له الرې یوې پراخې 
او انډولې  اقتصادي ودې ته  دالس رسۍ تامین او په دې توګه د افغانانو د ژوندانه  د کیفیت یا څرنګوالې 
په  ادارې  ددې  لومړیتوبونه،  ریاست  ددې  لري  مسوولیت  دندو  شمیر  ګڼ  د  ریاست  دغه  دي.  لوړول.” 
د  )چې  پالن  کاري  ستراتیژیک  کلن  پنځه   ، دندې  او  ستراتیژۍ  راغلې  کې  چوکاټ  کاري  ستراتیژیک 
۱۳۸۷،۱۳۸۶ څخه تر ۱۳۹۲ کلونه تر پوښښ الندی راولي( او د سیمه ییزې حکومتدارۍ پالیسي )چې د 

۱۳۸۹  کال د وري د میاشتې په دوهمه نیټه تصویب شوه(. 

د دغه ریاست الس ته راوړنې  دا دي:
د سیمه ییزې حکومتدارۍ د پالیسۍ جوړول دي چې  دغه پالیسي به د سیمه ییزې حکومتدارۍ د اوسني 	 

سیسټم نیمګړتیاوې په نښه کړي او هیله لري چې د والیتونو او ولسوالیو په کچه  د بیال بیلو فعالینو 
ونډې، مسوولیتونه او اړیکې پیاوړي کړي.  

دوالیتونو او ولسوالیو په کچه عامه اداري سمون په ګڼ شمیردفترونو کې پیل شوی دی. 	 
د والیتي بیا رغونې د همغږۍ کاري ډله او د والیتي بیارغونې د اجرائیوي الرښوونې کمیټه  د والیتي 	 

بیارغونې  ډلو او د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو مرکزي دفترته د حکومت د پالیسۍ د الرښوونو د 
برابرولو په موخه جوړه شوه. 

د افغانستان د فساد ضد ملي ستراتیژۍ پر بنسټ یوه د فساد ضد ستراتیژي جوړه شوه.	 
د افغانستان د سیمه ییزې ادارې د پراختیا د آسانتیا د پروګرام له الرې چې په ۱۳۸۹ کال کې د افغانستان 	 

د ثبات د پروګرام )ASP( بدل شوی نوم دی والیتي او د ولسوالیو ادارو ته د زیربنا او تجهیزاتو برابرول.
د ۱۳۸۹ کال د لړم له میاشتې څخه د افغانستان د ټولنیزې السرسۍ پروګرام په ۱۵ والیتونو: وردګ، 	 

لوګر، کاپیسا،غزني، کونړ، ننګرهار، لغمان، کندز، بغالن، خوست، پکتیا، هلمند، کندهار، دایکندي او 
ارزګان کې  له ۷۲ څخه زیاتې شوراګانې جوړې کړې. 

د صندوق 	  والیانو  د  بنسټ  پر  اجراأتو  د  ریاست  خپلواک  ارګانونو  ییزو  سیمه  د  کې  کال  په ۱۳۸۹ 
آزمایښتي پروګرام یې پیل کړ، چې د ادارې د پیاوړتیا په موخه والیانو ته  د میاشتې ۲۵۰۰۰ ډالره 

برابروي. 
د ۱۳۸۹ کال د لړم په میاشت کې د ولسوالیو د تسلیمۍ پروګرام )DDP( چې  موخه یې په نوو امن شوو 	 

ولسوالیو کې په ځایي کچه د حکومت د حضور پیاوړي کول دي، چې دغه پروګرام د په پام کې نیول 
شوو ۸۰ ولسوالیو له ډلې نه ۱۴ ولسوالیوته پراخ شو او له هغې ډلې نه د ولسوالۍ اته ټولګې منظور 

او یوه ټولګه د هلمند والیت د نادعلي په ولسوالۍ کې پلي شوه. 
ښاري وګړو لپاره د افغانستان د ښاروالیو سیمه ییز پروګرام )RAMP UP(،د وړتیا د لوړولو پروګرام 	 

دی چې د ۳۴ والیتونو ښاروالۍ تر پوښښ الندې نیسي او د درېوو کلونو لپاره  د ۶۰۰ میلیونو ډالرو 
بشپړه بودیجه لري.

د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ریاست مهم بسپنه ورکوونکي دا دي: د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې د 
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افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو پروګرام )ASGP(، ایشیا فونډیشن،  او د امریکې د پراختیایي ادارې د وړتیا 
د لوړولو پروګرام.

)JSR( دعدلي سکټور سمون
د عدلي سکټور سمون د افغانستان د حکومت د امنیتي سکټور د سمون د ستراتیژۍ له پنځو ستنو څخه یوه 
ستنه ده. پدغه سکټور کې د پروژو یوه پراخه لړۍ  شامله ده چې ګڼ شمېر فعالین یې  په مساوي توګه 
مسوولیت په غاړه لري. د افغانستان دحکومت په دننه کې دایمي سازمانونه چې د دې  سکټور په نوښتونو 
کې ښکیل او په خپله دعدلي  سکټور د سمون له نوښتونو سره مخامخ دي ستره محکمه،  دعدلیې وزارت، او 
لویه څارنوالي ده. د عدلي سکټور  د سمون ستر بسپنه ورکوونکي، د ایټالیا، امریکې، کاناډا، ناروې، جرمني 
او د بریتانیې هیوادونه دي. د ملګرو ملتونو یو شمیر سازمانونه هم له دې سکټور سره مرسته کوي، لکه د 
ملګرو ملتونو مرستندویه پالوی یا یوناما، د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام، د ماشومانو لپاره د ملګرو 
ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف، د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا UNIFAM.  په دغه سکټور 

کې له پورته نه ښکته  سازماني پرمختګ او له ښکته نه پورته د عامه السرسۍ نوښتونه شامل دي، لکه: 
د عدلي سازمانونو د بنسټونو رغونه او بیارغونه او د عدلي سکټور د کارکوونکو روزل او د وړتیاوو 	 

لوړول
په ځینو پوهنتونونو کې د مدافع وکیالنو د اړوندو روزنو او کورسونو د میتودونو نوي کول 	 
د قانون تسوید	 
د حقوقي مرستواو د عامه حقوقي پوهاوي د  کمپاینونو پراختیا.	 
د دودیزو عدلي میکانیزمونو ښه کول څو  )په لومړي سر کې ځایي جرګې او شوراګانې( ډاډ تر السه  	 

شي چې هغوي د ملي حقوقي  نظام او له بشري حقونو د نړیوالو معیارونو سره سمون لري
د حکومت له نورو لومړیتوبونو سره همغږي، لکه د نشه یي توکو پروړاندې مبارزه، د فساد پر ضد 	 

مبارزه او د ځمکو اصالحات. 
د ۱۳۸۰ کال را هیسې  دعدلي سکټور د سمون الس ته راوړنې دادي؛ د مهمو قوانینو تصویب، د قاضیانو، 
د قضایي پولیسو، د څارنواالنو او مدافع وکیالنو روزنه؛ په قضا پورې د اړوندې روزنیزې تګالرې نوي 
کول او د یو شمېر محکمو، څارنوالیو، زندانونو او د عدلي سکټور نورو ادارو  رغونه. د ایټالیا د هیواد تر 
مشرۍ الندې د والیتي  عدلي لومړیتوب په نامه پروګرام چې په ۱۳۸۳ کال کې پیل شو، افغان ښوونکې  
یې  وروزل او په ټول هیواد کې یې په سیمه ییزه کچه د حقوقي وړتیا د لوړولو په موخه په دندو وګومارل. 
د حقوقي روزنو ملي خپلواک مرکز په ۱۳۸۶ کال کې د کابل په پوهنتون کې پرانیستل شو. چې دغه مرکز 
فارغینو، حقوقي مسلکي کسانو او د افغانستان د عدلي سکټور کارکوونکو ته حقوقي روزنې برابروي؛  دې 

مرکز په ۱۳۸۷ کال کې د افغانستان د حقوقو لومړی بشپړ کتابتون پرانیست. 

د ۱۳۸۵ کال د تلې په میاشت کې د عدلي سکټور د سمون ژمنې  د عدلي سمون د نړیوالې همغږۍ د ډلې په 



الف څخه تر یا

5۷

رامینځ ته کیدو، په دوبۍ کې د ۱۳۸۵ کال د لیندۍ د میاشتې د قانون د واکمنۍ کنفرانس،او په افغانستان کې 
د عدالت او د قانون د حاکمیت په اړه د ۱۳۸۶ کال د چنګاښ د میاشتې د روم کنفرانس سره بیا متمرکزې 

شوي.  

د روم په کنفرانس کې ګډون کوونکو- د افغان حکومت استازو، بسپنه ورکوونکو او نړیوالې ټولنې - په یو لړ 
ګډو نیتونو، اساسي اصولو اومهمو فعالیتونو باندې سره جوړه وکړه. د اساسي فعالیتونو پلي کول له کنفرانس 
څخه وروسته پیل شول چې په هغو کې؛ د ملي عدلي پروګرام، د ملي عدلي سکټور د ستراتیژۍ پیل  او د 
پروګرام د بسپنه ورکوونکو ګډه پانګه اچونه، هم تایید شوه چې لنډ مهالو پروژو ته بېړنی مالتړ برابروي 
او له اوږدمهالو پروژو سره د پانګې اچونې په موخه مرسته کوي، همدا راز د روم کنفرانس برخه والو  
د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژۍ د داراالنشأ او د څارنې  او همغږۍ دګډ پالوي  په چوکاټ کې  د 
افغانانو په مشرۍ د عدلي سکټور لپاره د څارنې او ارزونې د سیسټم  په رامینځ ته کیدو یې سره موافقه وکړه. 

د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژۍ د بهیر د یوې برخې په توګه، د افغانستان هرې عدلي ادارې، لکه؛ 
ستره محکمه، د عدلیې وزارت او لویې څارنوالۍ، د سمون لپاره یوه پنځه کلنه ستراتیژي جوړه کړه. دغه 
ستراتیژي بیا د ملګرو ملتونو د مرستندویه پالوي د قانون د واکمنۍ د دفتر د الرښوونې او تخنیکي مرستې 
سره د ۱۳۸۶ کال د لړم په میاشت  کې د عدلي سکټور په یوه ستراتیژۍ کې ور ګډه شوه، د عدلي سکټور 
ستراتیژي د افغانستان د ملي پراختیا د سکټور په ستراتیژیو کې ترټولو زیاته پرمختللې ستراتیژي ده. د 
عدلیې ملي پروګرام او د سکټور ستراتیژي دواړه د ۱۳۸۶ کال د کب په میاشت کې بشپړ شول. ددې اسنادو 
پر بنسټ  د پروژې د څارنې کمیټه )چې دغه کمیټه د افغان حکومت له لوړ پوړو چارواکو څخه جوړه او د 
بسپنه ورکوونکو د یو نړیوال مدیره پالوي له لورې سال مشوره ورکول کیږي( او له پروګرام څخه د مالتړ 

یو واحد د ۱۳۸۷ کال د چنګاښ  په میاشت کې  جوړ شول 

اوسمهال د افغانستان د عدلي سکټور د سمون پروژه )AJSPR( د نړیوال بانک تر الرښوونو  الندې پر مخ 
ځي او د افغانستان د بیارغونې د وجهي صندوق له خوا تمویلیږي؛ دغه پروژه به د عدلي سکټور لومړنۍ 
پروژه وي چې د دغه وجهي صندوق له خوا تمویلیږي. نوموړي پروژه د بشري سرچینو او فزیکي بنسټونو 
پر مدیریت، د معلوماتو او اړیکو پر ټکنالوژۍ؛ حقوقي مرستو او حقوقي پوهاوي او د پروژو د څارنې کمیټې 

)POC( او همدارنګه د پروګرام د مالتړ واحد )PSU( سره د مرستو په ښه والې تمرکز لري. 

د ټولو لپاره د قانون او عدالت د ملي لومړیتوب پروګرام د ۱۳۸۹ کال د چنګاښ په میاشت د کابل په کنفرانس 
کې معرفی شو. په داسې حال کې چې دغه پروګرام په پام کې لري چې عدالت ته ال هم لومړیتوب ورکړي  
د عدلیې ملي پروګرام  دسمون د سکټور فعالیتونه په ځان ګې رانغاړي او د حقوقي نظام پر هغو برخو )چې 
له هغو الرو چارو سره چې  خلک حقوقي نظام او دقانون واکمني تجربه کوي خورا اړوند دی( د تمرکز په 

موخه رامینځ ته شوی دی.
دې پروګرام یو شمیر موخې چې د ۱۳۹۰ کال په لومړۍ نیمایي کې به یې تر سره کړي ترتیب کړې دي. 



الف څخه تر یا: د افغانسان لپاره مرستندوی الرښود

5۸

لکه: د جنایي اصولو د قانون د مسودې تصویب، د مدني او دجزا د قانون د تفسیر برابرول، په غیر قانوني 
توګه د غصب شوو ځمکو د بیرته راګرځولو د اسانتیا په موخه د دولتي پالیسیو او عدلي وړتیاوو پیاوړي 
کول، او د حقوقي  مرستو د خدمتونو د وړاندې کولو ښه کول. همدا راز دا څرګنده شوي چې قانون او 
عدالت به د ټولو لپاره د نوو اقداماتو لکه د وزیرانو دملی محکمې د رامینځ ته کولو او د فساد ضد محکمې 
پر پراختیا سربیره به  په سیمه کې د روانو فعالیتونو  لکه د معاشونو او رتبو،  او دسمون او بیا جوړښت د 

لومړیتوب )PRR( پیاوړي کولو ته ادامه ورکړي. 

)NPPs( د لومړیتوب ډله ییز او ملي پروګرامونه

د افغانستان حکومت د ۱۳۸۹ کال د لندن په کنفرانس کې د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژۍ پلې کیدو 
ته د لومړیتوب ورکولو په موخه په ډله ییز ډول د وزارتونو دبیا جوړیدو وړاندیز وکړ.  دا د ثبات، د دندو 
رامینځ ته کولو او اقتصادي ودې ، او  د یو استازي او حساب ورکوونکي ادارې په هکله موضوعاتو پورې 

اړوند ؤ چې په کنفرانس کې پرې بحث وشو. 
حکومت په وزارتونو پورې اړوند د لومړیتوب  ډله ییزو او ملي پروګرامونو د پراختیا په موخه د وزارتونو 
په کچه غونډې او سال مشورې تر سره کړې.  او د چنګاښ د میاشتي په کابل کنفرانس کې  د بیالبیلو کلسټر 
ډلو لپاره یو کاري پالن وړاندې کړ. د کلسټر او NPPs لپاره استدالل کې د څارنې او ارزونې زیاتول او 

د بودیجې د پالیسۍ د جوړولو لپاره د یوې واحدې کړنالرې رامینځ ته کول وو. 

د NPP لنډیز او موخې د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژۍ د  لومړیتوبونو او اجراأتو په پالن کې یو 
ځای شوی چې دغه الندیني کلسټر جوړښتونه وړاندې کوي: 

د حکومتدارۍ یا ادارې ډله

چې په کاري ډله کې د سترې محکمې، د عدلیې وزارت، لویې څارنوالۍ، د اداري چارو د سمون او ملکي 
خدمتونو خپلواک کمیسیون، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ریاست، د فساد ضد ستراتیژۍ پر تطبیق د څارنې  
لویه اداره،  د اداري چارو اداره،  د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون، د مالیې وزارت، د کلیو د 

بیا رغونې او پراختیاوزارت، د کورنیو چارو وزارت، او د تفتیش او څارنې ادارې استازیتوب وشو. 

د حکومتدارۍ د ملي لومړیتوب پروګرامونه
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۱.  د مالي او اقتصادي سمون لپاره د ملي لومړیتوب پروګرام
۲.  د ملي حساب ورکونې او روڼوالې لپاره پروګرام

۳.  د با کفایت او اغیزمن حکومت لپاره د افغانستان پروګرام
۴.  د ځایي حکومتدارۍ یا ادارې لپاره ملي پروګرام

۵.  د ټولو لپاره د قانون او عدالت ملي پروګرام
۶.  د مدني دندو او د بشر د حقونو لپاره ملي پروګرام

)EID(د اقتصاد او زیر بنا د پراختیا ډله

او  سوداګرۍ  د  انرژۍ،  او  اوبو  د  عامې،  فواید  د  ترانسپورټ،  او  هوانوردۍ  ملکي  د  کانونووزارت،  د 
صنایعو، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، د ښاري پراختیا وزارتونه او کابل ښاروالۍ. 

   
د EID د ملي لومړیتوب پروګرامونه: 

۱. له سیمې او نورې نړۍ سره د افغانستان نښلول
۲.  د کانونو د راایستلو له صنایعو سره د ستراتیژیکې همکارۍ  له الرې د افغانستان د مالي خپلواکۍ وده

۳. صنایعو او ټولنو ته د اغیزمنې انرژۍ لیږد
۴. د ښاري معیشت وده

۵.  د د ندو او سوداګریزو فرصتونو په ګډون د خصوصي سکټور په مشرۍ  له هر اړخیزې ودې سره 
مرسته

۶. د معلوماتو د ټولنې پرانیستل او هڅول

)ARD (د کرهنې او کلیو د پراختیا ډله

د کرهنې، اوبولګولو او مالدارۍ، د کلیو د بیا رغونې او پراختیا، د اوبو او  انرژۍ او د نشه یي توکو په 
وړاندې د مبارزې وزارتونه . 

د ARD د ملي لومړیتوب پروګرامونه
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۱. د اوبو او طبیعي سرچینو  ملي پراختیا
۲. د ملي هر اړخیزو کرهنیزو تولیداتو او مارکیټ پراختیا 

۳. د کلیو ملي السرسي
۴. د ځایی ادارو ملي پیاوړتیا 

)HRD(د بشري سرچینو د پراختیا ډله

د پوهنې ، د لوړو زدکړو، د ښځو د چارو، د کارټولنیزو چارو، معلولینو او شهیدانو د چارو، او د عامې 
روغتیا وزارتونه. 

د HRD د ملي لومړیتوب پروګرامونه

۱. د وړتیاوو د پراختیا او د آزاد او دوستانه هڅو له الرې  د پاییدونکي کار لپاره د الرې هوارول
۲. قانون

۳. زده کړه د ټولولپاره
۴.  د لوړو زده کړو لپاره د فرصتونو پراخول

۵. د افغانستان د ښځو لپاره د کاري پالن د پلي کیدو د چټکولو په موخه د ظرفیت پراختیا
۶.  د روغتیا لپاره بشري سرچینې

د امنیت ډله 

 د کابل د کنفرانس د  بهیر  په اسنادو کې د امنیتي ډلې رښتینی جوړښت په ډاګه شوی نه دی. خو سره له 
دې مهم امنیتي نوښتونه د افغانستان د سولې او بیا پیوستون د پروګرام او افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي 

مسوولیتونو د لیږد له بهیر څخه رامنیځ ته کیږي. 

)NCPJ(د سولې ملي مشورتي جرګه
د سولي ملي مشورتي جرګه د ۱۳۸۹ کال د غبرګولي له ۱۲-۱۴ نیټې پورې دافغانستان له  ۳۴ والیتونو څخه 
د څه دپاسه ۱۶۰۰ استازو په ګډون په کابل کې پرانیستل شوه. دغه جرګه د اساسي قانون د تصویب د لویې 
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جرګې په خیمه کې پرانیستل شوه. جرګې په پام کې درلود څو  د بلواګرو سره د بیا پخالینې او خبرواترو د 
وړاندیز په هکله د خلکوسره د سالمشورې لپاره حکومت ته یوه کړنالره جوړه کړي.

له دې کبله چې دغه جرګه یوه مشورتي جرګه وه نو حقوقي ارزښت یې نه درلود. دا د سولي او بیا پیوستون 
د نوښت سره د حکومت له موافقې  او همدا راز  په ۱۳۸۹ کال کې د لندن په کنفرانس کې د افغانستان د 

حکومت یوې  شوي ژمنې دعملي کولو سره خپلې لوړې درجې ته ورسیده.   
ددې جرګې د اجنډا مشري د ولسمشر کرزي له خوا کیده ، ددې جرګې ګډونکوونکي والیان، په پارلمان کې 
د خلکو استازي، سیمه ییز مشران، دعلماوو د عالي شورا غړي، مدني ټولنې، سوداګر، کوچیان، معلولین، 
کډوال او ښځې وې. په لومړي سر کې د اندیښنو له رامینځ ته کیدو وروسته د ښځینه ګډونکوونکو شمیر 
بلواګرو ډلو او د سیاسي  ۴۰۰ ته لوړ شو چې د ګډونکوونکو ۲۰ سلنه یې جوړوله. د طالبانو او نورو 

مخالفینو استازو په دې جرګه کې ګډون نه درلود. 

 د کابل کنفرانس او د کابل بهیر
د افغانستان په اړه د کابل نړیوال کنفرانس د ۱۳۸۹ کال د چنګاښ په ۲۹ نیټه جوړ شو د کابل کنفرانس 
چارچابیر د کابل د بهیر اصطالح هم مطرح شوه چې د حکومتدارۍ د سمون او د سولي د اجنډا  پر عملي  
کولوداللت کوي چې  د ۱۳۸۸ کال د لړم په میاشت کې د ولسمشر کرزي د دوهمې لوړې د مراسمو په وینا 

کې په دې هکله خبرې شوې وې. 
د ولسمشر حامد کرزي او د ملګروملتونو د عمومي سر منشي بانکي مون په ګډه مشرۍ د کابل کنفرانس  په 
حقیقت کې د افغانستان په اړه د ګڼ شمیر نړیوالو کنفرانسونو له ډلې څخه یو کنفرانس ؤ چې په هیواد کې د 
ننه او د نړیوالو مشرانو او بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون جوړ شو. په دې کنفرانس کې په افغان مشرتابه 
او افغان ملکیت ټینګار کیده او ددې کنفرانس په اعالمیه کې دا څرګنده شوه چې د کابل بهیر افغانانو ته د 
ښه امنیت، ښې حکومتدارۍ  او ښو اقتصادي فرصتونو  په هکله د افغان حکومت د ژمنو بیا پخلی دی. 
همدا راز افغان مشرتابه ته د لیږد او د امنیت او اقتصادی مرستو د برابرولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې 

ژمنې روښانه کړې.

د ۱۳۸۸ کال د مرغومي په میاشت کې د لندن کنفرانس او د ۱۳۸۹ کال د غبرګولي په میاشت کې د سولي 
جرګه د هغو شرایطو، کاري چوکاټونو او پالنونو رامینځ ته کولو لپاره چې د کابل په کنفرانس کې پرې 

موافقه وشوه مهم پړاوونه وو. په دې کې دا برخې شاملې دي:
د ایساف او ائتالفي ځواکونو څخه افغان ملي پوځ ته د امنیتي مسولیتونو لیږد  	

د افغانستان د سولي او بیا پیوستون د پروګرام رامینځ ته کول  	
د افغانستان دملي پراختیایي ستراتیژۍ  بیا جوړښت او هغې ته بیا لومړیتوب ورکول  	



الف څخه تر یا: د افغانسان لپاره مرستندوی الرښود

6۲

نړیوالو ګډونکوونکو  د ۱۳۹۳ کال په پای کې په ټولو والیتونو کې افغان حکومت ته د امنیت دمسوولیت د 
سپارلو  د لیږد سند  السلیک کړې. ددې لیږد  سره دمرستې لپاره افغان حکومت د افغان ملی پوځ د کیفیت 
او کمیت د لوړولو ژمنه وکړه، په داسې حال کې چې نړیوالو ګډون کوونکو د افغان ملی پوځ د روزنې، 
سمبالولو او تمویلولو ژمنې بیا تکرار کړې. ګډون کوونکو په اصولو کې د افغانستان د سولي او بیا پیوستون 
له پروګرام سره موافقه وکړه او د سولي او بیا پیوستون د وجهي صندوق له الرې د دې پروګرام سره د 

خپلو مرستو ژمنې تکرار کړې.

د افغانستان د یوې لومړیتوب ورکول شوي ملي پراختیایي ستراتیژۍ په کاري چوکاټ کې  افغان حکومت 
د خدمت رسوونکو ادارو، د ملي لومړیتوب د پروګرامونو د  پالیسیو د  پریکړو او پلې کولو پر سمون 
دتمرکز ژمنه وکړه. ګډون کوونکو  د افغانستان د ملی پراختیایي ستراتیژۍ  د پلې کولو او لومړیتوب ورکولو 
سره دمرستې په موخه د افغان حکومت ډله ییزې کړنالرې)cluster( او وزارتونو تر مینځ د همغږۍ له 
میکانیزم څخه هرکلی وکړ.  افغان حکومت د پلي کوولو، د پام وړ پایلو او بودیجې سره دمرستې لپاره د 
ملي لومړیتوب د پروګرامونو ال لومړیتوب ورکولو او پیاوړي کولو ته ژمن دی. دغه پالن د  پروګرام د 
اغیزمن مدیریت او حساب ورکونې د تضمین په موخه د سنجولو وړ ۶ او ۱۲میاشتو او ۳ او ۵ کلنو موخو 

وړاندیز کوي. 

د لندن د کنفرانس د اعالمیې  سره سم  ګډون کوونکو په دوو کلونو کې د افغان حکومت د اصلي بودیجې له 
الرې د  خپلو د لږ تر لږه ۵۰ سلنې مرستو د مستقیمې ورکړې اعالم وکړ. خو سره له دې ټینګار وشو چې 
دغه ژمنه د افغان حکومت د عامه مالي مدیریت د نظام  د پیاوړي کولو لپاره د سمون په پلې کولو، د فساد په 
راکمولو، د بودیجوي د اجرااتو په ښه کولو او د عاید د راټولولو په زیاتولو پورې  اړه لري. سربیره پردې 
نړیوالو ګډون کوونکو د ملي لومړیتوب دپروګرامونود مالتړ لپاره د خپلو پراختیایي مرستو د تنظیم او په 

دوو راتلونکو کلنو کې  د دې موخې ۸۰ سلنې ته د رسیدو لپاره خپله تیاري څرګنده کړه. 

د افغانستان لومړیتوب ورکول شوې ملي پراختیایي ستراتیژۍ د پلې کوولو څخه د څارنې په موخه افغان 
حکومت او نړیوالې ټولنې د  کابل د بهیر د یوې برخې په توګه د افغانانو نویو لومړیتوبونو ته په پام سره د 
ژمنو د دوه اړخیز پرمختګ په موخه  په کال کې یو ځل د وزارتونو په کچه د غونډو نیت څرګند کړ.  ګډون 
کوونکو په دې هکله چې د څارنې او همغږۍ ګډه ډله به له بهیر سره دمرستې او څارنې په موخه په څلورو 
میاشتو کې یوځل سره غونډه کوي) چې د دایمي کمیټو او فرعی کمیټو له خوا یې مالتړ کیږي(.سر بیره پردې 
د کابل  په بهیر کې  د افغان حکومت، نړیوالې ټولنې، او مدني ټولنې تر مینځ کلنۍ غوندې هم شاملې دی.      
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 )CSHRN(د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکه
www.cshrn.af                                                                                                                                           

د مدني ټولنې او د بشري حقونو د شبکې موخه د بشري حقونو د پیاوړي خوځښت له الرې په افغانستان کې 
بشري حقونو ته  د درناوي زیاتول دي. د غه شبکه په ۱۳۸۳ کال کې د ۲۵ افغاني ادارو له خوا رامینځ 
ته شوه، دغه شبکه اوسمهال ۷۰ غړي سازمانونه  لري چې د ۱۰۰ نورو غړو سازمانونو سره کار کوي. 

ددې شبکې غړي سازمانونه د ښځو او ماشومانو د حقونو، د بیان د آزادۍ، د رسنیو د آزادۍ او د قانون د 
واکمنۍ په ګډون د  بشر د حقونو لپاره  په انفرادي او ټولیزه توګه کار کوي. همدا راز دغه شبکه له دولتي 
ادارو سره د خبرو اترو الره هواروي . دغه شبکه د غړو سازمانونو، دولتي ادارو او مشرانو تر مینځ خبرې 

اترې تنظیموي. 
د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکه یو شمیر پوه او با تجربې روزونکي لري چې د افغانستان له شرایطو 
سره سم یې یو لړ روزنیز الرښودونه برابر کړي دي  چې پر بشري حقونو، د جګړې بدلون، انتقالي عدالت 
او د ښځو پر حقونو تمرکز لري. دغه شبکه د بشري حقونو د روزنې او په دې هکله د بحثونو د هڅونې 
په موخه، رسنۍ  کاروي.  د سهار مو نیکمرغه افغانستان له راډیویي چینل سره کار کوي ، د غږ په نامه 
د بشري حقونو اوونیزه خپرونه خپروي. همدا راز دغه شبکه په هرات او مزار شریف کې له ځایی راډیو 
ګانو څخه کار اخلي.  سر بیره پردې د انګاره تر سر لیک الندې  یوه درې میاشتنۍ مجله خپروي او د کلید 

په  نامه اوونیزې کورنۍ مجله کې د بشري حقونو تر نامه الندې یو پاڼه لري.  
ددې شبکې مرکزي دفتر په کابل او والیتي څانګې یې په جالل آباد، مزار شریف، بامیان او هرات کې 
میشتې دي. ددې شبکې عمومي غونډه ددې شبکې د پالیسي جوړونې او پریکړه کوونکي  ډلې په توګه  د 
غړو سازمانونو څخه جوړه ده. د مشرتابه کمیټه له یوولسو ټاکل شوو غړو څخه جوړه ده چې دا تضمینوي 

چې ددې شبکې ټول فعالیتونه د منل شوو قوانینو او ستراتیژو سره سم دي.  

)CSO( د مرکزي احصائیې اداره
www.cso.gov.af

د مرکزي احصائیې اداره د رسمي احصائیو د راغونډولو او خپرولو مرکزي حکومتي اداره ده. دغه اداره له 
نورو دولتي چارواکو څخه  د ملي حسابونو،  د بیو ، بهرنۍ سوداګرۍ، او نفوسو په اړه معلومات او شمیرې  
راغونډوي او  د اقتصادي، مالي، جوړښتي پالیسیو او نورو فعالیتونو  د څارنې لپاره ترې  ګټه اخیستل کیږي. 
د مرکزي احصائیې اداره چې په ۱۳۵۲لمریز کال کې جوړه شوې وه د ۱۳۸۴ کال د کب په میاشت کې 
د ولسمشر د فرمان پر بنسټ دیوې خپلواکې ادارې په توګه اعالم شوه. د دغې ادارې    ۸۰۰ کارکوونکي 
د کابل په مرکزي دفتر او په والیتي څانګو کې  په کار بوخت دي. د مرکزي احصائیې اداره نیغ په نیغه 
ولسمشر ته رپوټ ورکوي او د ملي احصائیې د کمیټې او د ملي سرشمېرنې د کمیټې )د ملي سرشمېرنې د 
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پلي کولو په موخه د لنډمهال لپاره جوړه شوي ده( له خوا ورته سال مشورې ورکول کېږي. په دغو دواړو 
کمیټو کې د ګڼ شمېر وزارتونو او خصوصي سکټور استازي برخه لري.

د مرکزي احصائیې د ادارې  چارې په لسو )۱۰( سترو څانګو وېشل شوي دي: اقتصادي احصائیه؛ د نفوسو 
او ټولنیزه احصائیه؛ د ملي حسابونو؛ د عملیاتو؛ د خپرونو او خپرولو؛ د ستراتیژیک پالن جوړونې او له 
بسپنه ورکوونکو سره د اړیکو؛ د ادارې، د داخلي ارزونې او پلټنې؛ د کارکوونکو روزنیز مرکز او یوه 

داراالانشأ.  
 د مرکزي احصائیې اداره د افغانستان کلنی احصائیوي کتاب، د کورنیو له خوا  د توکو او خدمتونو د لګښت 
د بیې د مینځني اټکل )CPI( کلنی کتاب،  د افغانستان د سوداګرۍ کلنی احصائیوي کتاب) هغه خپرونه  چې 
پر بهرنۍ سوداګرۍ تمرکز لري(، او د افغانستان د نفوسو اټکل ) په والیتي او سیمه ییزه کچه د جندر او 
ښاري – کلیوالي هستوګنو په اړه معلومات خپروي(.  دغه اداره د بهرنیو سوداګریزو احصائیو ،  او په کابل 
کې د کورنیو له خوا د توکواو خدمتونو د لګښت دمیاشتنۍ بیې مینځنی اټکل)CPI(، او دکورنیو  د ورځني 
لګښت په اړه تازه معلومات په خپله  درې میاشتینۍ ګڼه کې خپروي.  د دې ادارې خپرونې په پښتو ، دري  

او  انګلیسي ژبو  خپریږي. همدا راز نوي معلومات ددې ادارې په ویب پاڼه کې  په منظم ډول خپریږي. 
نړیوال  پیسو  د  بانک،  پراختیایي  آسیا  د  بانک،  نړیوال  د  ادارې  احصائیې  مرکزي  د  کې  کال  په ۱۳۸۳ 
صندوق، او د انګلستان د نړیوالې پراختیایي ادارې )DFID( په مرسته  د احصائیې یو ماسټر پالن جوړ کړچې  
په ۱۳۸۴ کال کې تصویب شو، دې ماسټر پالن  حکومت ته د پروګرام جوړولو لپاره د اړینو ملي معلوماتو 
د راغونډولو په کارکې د مرکزي احصائیې په اداره کې د وړتیا د لوړولو په موخه  یو پروګرام  طرح کړ.  
په ۱۳۸۷ کال کې  د مرکزي احصائیې  ادارې  په کابل کې د معیوبینو لپاره د اسانتیاوو یوه سروې پیل کړه. 
په ۱۳۸۸  کال کې د اقتصادي ادارو او په ملي پریکړو کې د ښځو د ګډون په اړه یوه سروې هم پیل کړه. 
د مرکزي احصائیې اداره  به  په کال ۱۳۹۰ کې د ُبن د تړون له مخې د وګړو ملي سر شمیرنه پیل کړي.  
وروستۍ  سرشمېرنه په ۱۳۵۷ کال کې پېل شوي وه، خوهیڅ کله بشپړه نه شوه. د غه اداره  د ۱۳۸۲ کال 
راهیسې د سرشمېرنې په وړاندینیو چارو کې بوخته ده؛ د ۱۳۸۶ کال په نیمایي کې دې ادارې  د خنډونو او 
ستونزو د څیړلو په موخه یوه مقدماتي سر شمیرنه پیل کړه او د ټولو ۳۴ والیتونو لپاره د کورنیو د لیستونو 
لومړنۍ پاڼې په ۱۳۸۸  کال کې بشپړې شوي. یوه سمه سر شمیرنه به ۲۱ ورځې وخت ونیسي چې ۳۷۰۰۰ 
کارکوونکو او ۶۲ ملیون ډالر بودیجې ته اړتیا لري چې ښایي دغه سر شمیرنه به په ۱۳۹۰ کال کې تر 

سره شي. 
د مرکزي احصائیې ادارې او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د اروپایی کمیسیون په مرسته په ۱۳۸۸ 
کال کې د ۱۳۸۷/۱۳۸۶ کال د ګواښ او زیانمنۍ د ملي ارزونې موندنې خپرې کړې. چې دغه وروستۍ 
ارزونه د لنډ  مهالو معلوماتو د راغونډولو څخه د یوې کلنۍ ستراتیژۍ پر لور یو بدلون ؤ.  ددې ارزونې 
عملي کار چې موخه یې د راغونډو شوو معلوماتو د کیفیت د ښه کولو په موخه د موسمي لګښتونو تر السه 
کول  او په سیمه کې د مرکه کوونکو د یوې کوچنۍ ډلې چې په خورا دقت سره ټاکل شوي وي ګومارل وو  
د ۱۳۸۶ کال له  زمري نه د  ۱۳۸۷ کال د زمري تر میاشتې پورې په تر سره شو.  ددې ارزونې له الرې 
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په دې برخو کې معلومات راغونډ شول: د وګړو جوړښټ او بدلون،  د کار د ځواک ځانګړتیاوې، کرهڼه، 
بیوزلي او مساوات، پوهنه،  روغتیا، هستوګنځي،  د ښځو دریځ، کورنۍ ترینګلتیاوې  او ټولنیز غورتوبونه.  
همدا راز دې ارزونې په  افغانستان  کې د بې وزلۍ کچه ۳۶ سلنه وښوده، په دې معنی چې کابو ۹ میلیونه 
افغانان د خپلو بنسټیزو لګښتونو او نورو اړتیاوو  د پوره کولو وړتیا نه لري. سر بیره پر دې د بیوزلۍ کچې 
ته نږدې ګڼ شمیر نور وګړې هم شته چې یوه واحده منفي ضربه کوالی شي نور ډیر زیات وګړي د بیوزلۍ 
لور ته ولیږدوي. د ګواښ او زیانمنۍ د ملي ارزونې د فعالیتونو رپوټونه د مرکزي احصائیې په ویب پاڼه 

کې د الس رسۍ وړ دي. 
ټول هغه سازمانونه چې په پام کې لري څو په افغانستان کې احصائیوي څېړنې وکړي، د قانون له مخې اړ 

دي چې خپل فعالیتونه له دې ادارې  سره همغږي کړي. 

)NSP( د ملي پیوستون پروګرام
www.nspafghanistan.org

د ملي پیوستون پروګرام )NSP( د افغان حکومت یو مخکښه پروګرام  دی چې په دري ژبه د همبستګي ملي 
او په انګلیسي ژبه کې د )National Solidarity Program( په نامه یادیږي. د ملي پیوستون پروګرام په پام 
کې لري څو د کلیوالو ټولنو الس رسی  ټولنیزو او اغیزمنو بنسټونو او خدمتونو ته  ښه کړي او له الندینیو 

الرو ښې حکومتدارۍ ته یو بنسټ را منځ ته کړي: 
	د کلیو په کچه مشورتي پرېکړو ته د یوه کاري چوکاټ جوړول او له یوې خوا د ټولنو ترمینځ او له بلې خوا 
د حکومت او مرستندویه ټولنو تر مینځ د سیمه ییز مشرتابه  د استازیتوب  لپاره یو بنسټ را مینځ ته کړي. 

	په سیمه ییزه کچه د بیارغونې، پراختیا او د وړتیاد لوړولو وده. 
د ملي پیوستون پروګرام هڅه کوي چې دغه موخو ته دپروګرام دڅلورو برخو له الرې ورسېږي: ۱( د 
ټولنیزو پراختیایي شوراګانو له را مینځ ته کیدو سره مرسته) د ټولنې له ښځینه او نارینه غړو څخه جوړې 
پریکړه کوونکي استازي ادارې دي( ؛ ۲( له ټولنیزو پراختیایي شوراګانو سره د ټولنې د پراختیایي پالن او 
پراختیایی لومړیتوبونو په رامینځ ته کولو کې مرسته او د بیارغونې  د پروژو وړاندیز کوي؛ ۳( د ټولنې د 
پراختیایې پالن لومړیتوبونو ته د ځانګړو مالي مرستو برابرول؛ ۴( له دولتي ارګانونو، نادولتي سازمانونو 
او بسپنه ورکوونکو سره د ټولنې د پراختیایي شوراګانو تړل ترڅو خدمتونو او سرچینو ته الس رسي ښه 
کړي. دغه پروګرام د خپلو ټولنو له خوا دملي پیوستون د مرسته کوونکوملګرو لکه د ملګرو ملتونو د یوې 

ادارې )UN- Habitat( ملي/ نړیوالو نادولتي سازمانونو په مرسته پلي کیږي.
د ملي پیوستون پروګرام د مالیې او د کلیو د بیارغونې او پراختیا د وزیرانو له خوا په ۱۳۸۲ کال کې رامینځ 
ته شو. ددې پروګرام له پیل او د ۱۳۸۹ کال د زمري له وروستیو راهیسې دې پروګرام څه د پاسه ۷۰ سلنه 
کلیوالي وګړي تر خپل پوښښ الندې نیولي او د افغانستان د کابو ۴۰۰ ولسوالیو او والیتونو د مرکزونو له 
ډلې نه یې په ۳۶۱ مرکزونو کې له ۲۲،۴۵۵ څخه زیاتې ټولنیزې پراختیایي شوراګانې رامینځ ته کړې 
دي. په دې موده کې دې پروګرام د ټولنیزو پراختیایی شوراګانو کابو ۴۰۰۰۰۰ غړي روزلي او له ۷۱۳ 
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میلیون ډالرو څخه زیاتې پیسې یې پر کلیوالي ټولنو ویشلي چې په پایله کې د څه د پاسه ۵۰۰۰۰ هغوټولنیزو 
فرعي پروژو سره چې لومړیتوب ورکړل شوی مالي مرسته شوي ده. چې د دې فرعي پروژو له ډلې نه 
د رسولو)٪۱۳(  برښنا  د  اوبولګولو)٪۱۸(،  ساتنې)٪۲۴(،  روغتیا  او  اوبو رسولو  ترانسپورت)٪۲۵(،  د 
پوهنې)۱۲٪(، معیشت)۵٪( او نوروبرخو کې)۳٪( ۴۲۰۰۰ پروژ ې بشپړې شوي دي. د ملي پیوستون 

پروګرام د هیواد په زیاترو لیرو پرتو سیمو کې د حکومت یواځینی فعال پروګرام دی.  
د ملي پیوستون د پروګرام لومړی پړاو چې ۱۷۳۰۰ ټولنې یې تر پوښښ الندې وې د ۱۳۸۵ کال د کب په 
میاشت کې بشپړ شو. ددې پروګرام دوهم پړاو چې ۵۹۰۰ نورې ټولنې یې تر پوښښ الندې دي د ۱۳۸۶ 
کال د وري په میاشت کې پیل او د ۱۳۹۰ کال د وږې تر میاشتې پورې به دوام ومومي او په دې توګه د ملي 
پیوستون دپروګرام ټولیز پوښښ ۲۳۱۸۰ ټولنو ته چې له مرسته کوونکو ملګرو سره تړون لري- رسیږي.  
ددې پروګرام دریم پړاو د افغان حکومت له خوا د ملي پیوستون د بسپنه ورکوونکو، مرسته کوونکوملګرو، 
د ټولنې غړو او نورو ونډه والو په سال مشوره طرح شوی. په داسې حال کې چې ددې پروګرام دریم پړاو یو 
شمیر نوښتونه وړاندې کوي. دغه پروګرام د یو ټولنیزهڅوونکي پراختیایي پروګرام په توګه پاتې دی. ددې 
پروګرام ټولیزې پراختیایي موخې د ځایي ادارې او ټولنیزې- اقتصادي پراختیا لپاره د ټولنیزو پراختیایي 

شوراګانو جوړول، پیاوړي کول او ساتل دي. 
د ملي پیوستون د پروګرام دریم پړاو له درې عناصرو څخه جوړ دی: ۱( د ټولنیزو پراختیایی شوراګانو 
د وړتیا لوړول،۲( د ټولنیزې او اقتصادي پراختیا لپاره ټولنیزې مالي مرستې،  ۳( د پروګرام د څارنې او 
 First( ارزونې په ګډون د پروژو له پلي کیدو سره مرسته.  لومړی، د ملي پیوستون د پروګرام دریم پړاو
NSP 3( څه د پاسه ۱۰،۳۲۰ ځایي ټولنو ته چې ال تر اوسه ددې پروګرام تر پوښښ الندې نه دي راغلي د 

لومړنۍ ځانګړي مالی مرستې په بشپړولو کې به مرسته وکړي  او په دې توګه به دغه پروګرام په افغانستان 
کې ټولې کلیوالي ټولنې ترپوښښ الندې راولي. دوهم، د مالي مرستو په دوهم پړاو کې ۱۷۴۰۰  به هغو 
شوراګانو ته مالي مرستې برابرې کړي چې خپلي لومړنۍ ورکړل شوي بودیجه یې په بریالیتوب سره لګولې 
او خپلي فرعي پروژې یې بشپړې کړي دي) د بیا مالي مرستې د تر السه کولو لپاره دغه ټولنې باید بیا 
ټاکنې وکړي او خپل ټولنیز پراختیایی پروګرام نوی او عملیاتي پالن دې جوړ کړي(. دریم، دملي پیوستون 
د پروګرام دریم پړاو به د سازماني کیفیت پر ښه کولو، د ټولنیزو پراخیتایی شورا ګانو پر پایښت او ادارې  
تمرکز وکړی او د هغوي وړتیا به لوړه کړي څو وکړای شي له  نورو ادارو سره  د ځایي پراختیایي فعالیتونو 

د وسیلې  په توګه ښکیل و اوسي.
د ملي پیوستون د پروګرام د دریم پړاو لګښت د پنځو کلونو لپاره ۱،۵۰۶ میلیون ډالره اټکل شوی. ځانګړي 
بودیجه ددې پروګرام د ټولیز لګښت ۷۳ سلنه جوړوي، چې په دې کې له ځایي ټولنو څخه په نغدي ډول د 
همکارۍ پیسې، جنسي یا د کار۱۶۴ میلیون ډالره)  د ټولیز لګښت کابو ۱۱سلنه( شاملې دي.   تمه کیږي 
چې د ځانګړي بودیجې  په مرسته  د فرعي پروژو پلي کیدل د زیربنا  د جوړولو او  بیارغونې له الرې د  

دندو د رامینځ ته کیدو المل شي.   
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د ملي پیوستون د پروګرام د څارنې دنده د کلیو د بیارغونې او پراختیا د وزارت په غاړه ده. د ملي پیوستون  
اجرائیوي رئیس او د پروګرام د مدیریت څانګه د مالي مدیریت د یوې  نړیوالې ادارې  په واسطه کړنې 
تنظیموي. سر بیره پردې د نړیوال بانک یوه کاري ډله د کړنو د مالتړ دنده  او د بسینه ورکوونکو یوه کاري 

ډله په منظم ډول د ملي پیوستون د پروګرام له مدیریت سره اړیکې لري. 
  اوس د ملي پیوستون پروګرام ۱،۱ میلیارد ډالره بودیجه تر السه کړې چې په کې ۳۵۸ میلیون ډالره د 
نړیوالو پراختیایي مرستو، ۶۱۸ میلیون ډالر د افغانستان د بیارغونې د وجهي صندوق )۲۵م مخ( او نورې 
۱۲۴ میلیون ډالر د  دوه اړخیزه بسپنه ورکوونکو له خوا دې پروګرام ته برابریږي. ددې پروګرام مرستندویه 
هیوادونه آسترالیا، کاناډا، قبرس، د چک جمهوریت، ډنمارک، د اروپا کمیسیون، فرانسه، جرمني، ایټالیا، 
جاپان، نوی زیالند ، ناروې، سویډن ، هسپانیه، سویزرلنډ، هالنډ ، انګلستان او د امریکې متحده ایالتونه دي. 

د لندن کنفرانس 13۸5
د ۱۳۸۴ کال د سلواغې په ۱۱ او ۱۲مه نېټه د بریتانیې حکومت د لندن په ښار کې د افغانستان په اړه د لندن 
د  لومړني  مهم کنفرانس چې مشري یې د افغان دولت او ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو له خوا کېده، 
کوربه ؤ. په دې کنفرانس کې له ۷۰ هیوادو او نړیوالو سازمانونو څخه له ۷۰ څخه زیاتو پالوو ګډون درلود، 
دغه کنفرانس د یوې مجتمع په توګه د افغانستان د راتلونکي پراختیایي پړاو په اړه دبحث لپاره یې کار کاوه.  
دغه کنفرانس درې موخې درلودې:  په رسمي توګه د افغانستان د تړون لیک )۲۲م مخ(  پیلول، نړیوالې 
ټولنې ته د افغان حکومت له خوا د افغانستان د ملي پراختیایي  لنډمهالې ستراتیژۍ )۳۶م مخ( وړاندې کول 
او د دې تضمین  چې د افغانستان حکومت د خپلو کورنیو موخو  او نړیوالو ژمنو د پوره کولو لپاره بسیا 

سرچینې لري. 

د لندن په کنفرانس کې  د ُبن د بهیر د بشپړیدو  او د طالبانو له نسکورېدو را وروسته د افغانستان د پراختیا  
له لومړني پړاو څخه چې په کې د سیاسي ادارو بیارغول او په ډموکراټیک ډول د یو ملي حکومت  ټاکل 
شامل وو، یادونه وشوه.  همدا راز په دې  کنفرانس کې  د نړیوالې ټولنې غړو ته دا فرصت برابر شو څو  

د افغانستان د بیارغونې په اړه  دخپلو سیاسي او مالي ژمنو یوځل بیا پخلی وکړي.

د لندن کنفرانس 13۸9
د افغانستان په اړه د لندن دوهم کنفرانس د ۱۳۸۸ کال د سلواغې د میاشتې په ۸  نیټه دایر شو. په دې 
کنفرانس کې له ۶۰ څخه زیاتو هیوادونو ګډون درلود، ددې کنفرانس ګډه مشري د ولسمشر حامد کرزي، د 
انګلستان د صدراعظم ګوردن براون، او د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي بانکي مون له خوا د ) افغان 
مشریزې سیاسي ستراتیژۍ په مالتړ د پوځي او ملکي سرچینو د بشپړ انډول(  لپاره کیده.  ددې کنفرانس 
موخه درې مهمو برخو ته د نړیوالې ټولنې د هڅو پر مخ بیول وو: امنیت، حکومتداري او پراختیا، او سیمه 
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ییزه مرسته. چې له دې ډلې نه د امنیت، حکومتدارۍ او پراختیا په برخه کې د پام وړ ژمنې وشوي.

د کنفرانس ګډونوالو د افغان ملي پوځ او ملي پولیسو د ودې له پړاو سره د مرستې ژمنې وکړې څو د دې 
ځواکونو شمیر د ۱۳۹۰ کال د تلې تر میاشتې پورې په ترتیب سره ۱۷۱۶۰۰ او ۱۳۴۰۰۰ ته ورسیږي.  د 
افغان امنیتي ځواکونو دغه پرمختګ   افغان امنیتي ځواک ته د امنیت د مسوولیت د سپارلو د  پړاو له پالن 
سره چې د چنګاښ د میاشتې د کابل کنفرانس څخه مخکې  مطرح شوی ؤ او والیت په والیت به تر سره 
کیږي په یوه لیکه کې دی. ددې هڅو لپاره مهمه موضوع د افغان حکومت هغه ژمنې وې چې د سولې او بیا 
پیوستون د روڼ، باثباته، پراخ بنسټه او اغیزمن پروګرام  د رامینځ ته کولو په واسطه  د افغانانو په مشرۍ 
د بیا پیوستون د هڅو له سره  پیل وو. په دې کې د ۱۳۸۹ کال د کابل له کنفرانس څخه وړاندې د سولې د 
جرګې د راغوښتلو او د سولې او بیا پیوستون د وجهي صندوق د پرانیستلو لپاره د نړیوالې ټولنې د ژمنې 

پالنونه هم شامل وو.

د  کې  دې  په  کړ.  وړاندې  لرلید  یو  لپاره  پراختیا  همغږې شوي  او ښې  منسجمې  د خورا  افغان حکومت 
پراختیا او ښې حکومتدارۍ په ډله کې د مهمو وزارتونو شاملول، د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژۍ د 
لومړیتوبونو تصحیح کول، او په کابل کنفرانس کې د وړاندې کولو لپاره د مفصلو معلوماتو تیارول شامل وو.  
ګډونکوونکو  په دوو راتلونکو کلونوکې د افغانستان د ملي بودیجې له الرې  د ۵۰ سلنې نړیوالو پراختیایي 
مرستو د  ورکړې په اړه د افغان حکومت هیلې ومنلې.  سره له دې په دې اړه هم یادونه وشوه چې دغه 
مرستې د عامه مالي مدیریت د نظام  په پیاوړي کولو او د فساد په راکمولو کې د حکومت پر پرمختګونو 

مشروطې دي.

)CN( د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه
www.mcn.gov.af

د ۱۳۸۳ کال د لیندۍ په میاشت کې نوي ټاکل شوي جمهور رئیس حامد کرزي د نشه یي توکو په وړاندې 
مبارزه یې د خپل حکومت له لومړیتوبونو څخه وګڼله او په افغانستان کې د نشه یي توکو پر کرکیله، تولید، 
ناوړه کارونه او قاچاق بندیز ولګید. د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه د حکومت د امنیتي سکټور د سمون 
د کړنالرې له پنځو ستنو څخه یوه ستنه ګڼل کېږي چې د افغانستان په تړون او د افغانستان په ملي پراختیایي 
ستراتیژۍ او په دې وروستیو کې د کابل په بهیر کې د یوې ارزښتناکې او هراړخیزې موضوع په توګه 

راغلې ده. 
د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت پر کړنالرې او ستراتیژۍ څارنه کوي او د نشه یي توکو په 
وړاندې د مبارزې ټول فعالیتونه همغږې کوي او د ګڼ شمیر وزارتونو لکه د کورنیو چارو، کرهڼې، د کلیو 
د بیا رغونې او پراختیا، د عامې روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو دنشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د 
مبارزې  دفتر)UNODC( سره په ګډه کار کوي. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې دنوښتونو الرښوونه د 
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نشه یي توکو دکنټرول د ملي ستراتیژۍ )NDCS( له لوري کیږي. د نشه یي توکو د کنټرول ملي ستراتیژي 
د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت د هڅو لپاره د ستراتیژیکې اجنډا په توګه څلور 

غوره لومړیتوبونه وړاندې کوي:
د قاچاقچیانو او د هغوي د مالتړ کوونکو په نښه کولو سره د درملو د سوداګرۍ او د سوداګریزو بنسټونو . ۱

له مینځه وړل
د کلیوالي مشروع معیشتونو پیاوړي کول او متنوع کول. ۲
د ناقانونه درملو د غوښتنې کمول او په نشه یي توکو د روږدو کسانو درملنه . ۳
په مرکز او والیتونو کې د دولتي مؤسسو پیاوړي کول. . ۴

د دغو لومړیتوبونو سربیره، د نشه یي توکو د کنټرول ملي ستراتیژي د فعالیتونو اته ستنې په نښه کوي: عامه 
پوهاوی، نړیواله او سیمه ییزه همکاري، د معیشتونو بدیل، د نشه یي توکو د غوښتنې راټیټول، د قانون پلي 

کول، جنایي عدالت، د فساد د جرړو ایستل، اود ادارو رغونه.

د نشه یي توکو د کنټرول د ملي ستراتیژۍ مالتړ د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د قانون په وسیله چې 
د ۱۳۸۴ کال د لیندۍ په میاشت کې د ولسمشرۍ د فرمان او د ۱۳۸۳  کال د اساسي قانون د ۷مې مادې په 
پر بنسټ تصویب شو، کېږي. دا قانون څرګندوي چې “دولت د هر ډول ترهګریزو فعالیتونو، د نشه یي توکو 
د کرکیلې او قاچاق، او د نشه راوړونکو موادو د تولید او مصرف  د مخنیوي دنده لري.”  لکه څرنګه چې 
د نشه یي توکو په قانون کې په تفصیل سره راغلې دي، د عدلیې وزارت  له نشه یي توکو سره د مبارزې 
د یوه اغیزمن کاري چوکاټ د جوړولو په لړ کې د ۱۳۸۳ کال د سلواغې په میاشت کې د نشه یي توکو  په 
وړاندې د مبارزې  په موخه د جنایي عدالت  یوه کاري ډله  جوړه کړه څو له نشه یي توکو سره د مبارزې 
په پیښوکې ښکیل وي  او له نشه یي توکو سره د مبارزې د کړنالرو په برخه کې  قاضیان، څارنواالن، او 

پلټونکې وروزي.
له نشه یي توکو سره دمبارزې د قانون د پلي کولو لپاره دوه ادارې شته، چې دواړه د نشه یي توکو په وړاندې 
د مبارزې په برخه کې د کورنیو چارو د مرستیال وزیر تر مشرۍ الندې کار کوي. تمه کېږي چې په څو 
راتلونکو کلونو کې  د افغانستان د  نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پولیس )CNPA(  به له  ۲۰۰۰ څخه 
زیاتو افسرانو څخه جوړ په یوه  ځانګړي  ځواک بدل شي، چې دا  هغه لومړنۍ اداره ده چې د نشه یي 
توکو په وړاندې د مبارزې د قانون پلي کول، دنشه یي توکو د قاچاق اړوندو جرایمو کشف او پلټنه همغږې 
کوي. د افغانستان د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پولیس بیالبیل مرکزي واحدونه لري چې د نړیوالو 
ادارو له خوا روزل کیږي لکه د نړیوالې نهی کوونکي ادارې )NIU( او حساسې پلټونکې ادارې )SIU( له خوا 
چې د امریکې د متحدو ایالتونو د نشه یي توکو د انفاذ د ادارې له خوا روزل کیږي. له نشه یي توکو سره 
دمبارزې ځانګړی ځواک چې په ټول افغانستان کې د نشه یي توکو د مخنیوي دعملیاتو دنده لري، د نشه یي 
توکو په وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې له  پولیسو سره په نږدې 
همکارۍ کې کار کوي. افغان ملي پولیسو او سرحدي پولیسو ته د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې روزنه 
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هم ورکول کېږي. 
ته زیات  بدیل  نه د معیشت  ډلې  له  یادو شوو ستنو  د  د مبارزې د ستراتیژۍ  په وړاندې  توکو  د نشه یي 
ارزښت ورکول شوی دی. د دې موخې د اپینو بزګرانو او کارګرانو ته د بدیل محصول انتخاب، د پور 
میکانیزمونه، له سوداګرۍ څخه مالتړ، بازار ته السرسی او د کار فرصتونه دي. په لنډ مهال کې د معیشت 
بدیل پروګرامونه هڅه کوي څو هغه کسانو ته چې په خپله خوښه یې د کوکنارو کرکیله بنده کړې او یا د 
دوی محصول  په زورویجاړ شوی  او په دې توګه یې خپل معیشت له السه ورکړی، مرستې برابرې کړي. 
چې په دې کې د هغو کاري پروژو لپاره  چې د کلیو زیربنا جوړوي او یا یې بیا رغوي نغدې پیسې، د عاید 
لرونکو کارونو رامینځ ته کول، او  د زیانمنونکو کورنیو لپاره وړتیا لوړوونکې فعالیتونه راځي. په اوږد 
مهال کې دغه پروګرام په پام کې لري چې د کلیوالي پراختیا هر اړخیز نوښت و اوسي.    د کرهڼې  او کلیو 
د پراختیا د هر اړخیزې اسانتیا )CARD-F(  پروګرام د ۱۳۸۸ کال د تلې په میاشت کې پیل شو، چې له نشه 
یي توکو سره د مبارزې او د معیشت د بدیلو پروګرامونو د موخو اصلي مسیر ټاکي. چې ) د مشروع ګټو د 
تر السه کولو په موخه بزګرانو ته د پاییدونکواو مناسبو  سوداګریزو بدیلونو د رامینځ ته کولو له الرې په 
افغانستان کې دمهمو اقتصادي مرکزونو په ننه او شاوخوا کې د کوکنارو د بیا کرکیلې د ګواښ راکمول( او 
) د اضافي امتیازاتو او د تشې ډکوونکو سرچینو له الرې  د معیشت د بدیل په الر  کې د خنډونو د په نښه 

کولو  لپاره مهم اقدامات( د دې پروګرام  دوه مهمې څرګندې شوي موخې دي.  
د کابل د بهیر د اسنادو له مخې )د )CARD-F( پروګرام د لومړني درې کلن پړاو په پام کې نیول شوي پایله په 
ټاکل شوو والیتونو او ولسوالیو کې د سیمو پر بنسټ د واحدې کرهڼیزې او کلیوالي پراختیا د تر سره کولو 
لپاره آزمویل شوی او ثابت شوی میکانیزم دی.(  د ۱۳۸۹ کال د تلې  په میاشت کې د دیارلسو ولسوالیو په 
کچه د اقتصادي پراختیا ټولګه د ۶۰ میلیونو ډالرو په ارزښت د )CARD-F( د لومړني پروګرام  په توګه  پیل 

شو او په پام کې ده چې د هیواد زیاترو ولسوالیو ته دغه پروګرام وغځول شي. 
دغه پروګرام د افغان حکومت یوه اداره ده، چې د کرهڼې، اوبو لګولو او مالدارۍ ، او د کلیو د بیا رغونې 
او پراختیا د وزارتونو ترمشرۍ الندې د یوکلني پالن او ستراتیژیک الرښود  په رڼاکې چې د وزارت مینځي 
کمیټې له خوا چې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د وزارت له خوا یې مشري کیده تصویب شوی 

کارکوي. 
تر ۱۳۸۷ کال پورې  په افغانستان کې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په هڅو کې د نشه یي توکو د 
جرړو د ایستلو یعني د محصول فزیکي ویجاړونه شامله نه وه. د کوکنارو د کښت کومه ویجاړونه  چې پیل 
شوې وه د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په وزارت کې د کوکنارو د کښت د له مینځه وړلو د پالن 
جوړونې او څارنې د مرکزي څانګې له خوا طرحه شوي او د کوکنارو د له مینځه وړنې د مرکزي ځواک له 
خوا د نړیوالې ټولنې په مرسته تر سره شوه. د ویجاړونې ځینې نور پروګرامونه د والیانو له خوا د والیانو په 
مشرۍ د ویجاړونې د پروګرام )GLE( له الرې او  د افغان ملي پولیسو او افغان ملي پوځ په مرسته تر سره 
شوي  دي. په ۱۳۸۸ کال کې د کوکنارو د له مینځه وړنې  ځواک  منحل شو او د ۱۳۸۹ کال لپاره  پاملرنه  
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د والیانو په مشرۍ د کوکنارو د له مینځه وړنې پر وګرام ته واوښته. د کوکنارو د له مینځه وړنې د کاري ډلې 
اوونیزه غونډه  د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د وزارت له خوا د حکومت د استازو، د انګلستان ، د 
امریکې د متحدو ایالتونو، د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو او د ملګرو ملتونو د استازو په ګډون تر سره کیږي.
د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې لپاره د کابینې یوه فرعي کمیټه   چې د اړوندو وزارتونو، سفارتونو او 
د بسپنه ورکوونکو   له استازو څخه جوړه شوي  همدا راز د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې  د وزارت 
تر مشرۍ الندې د نشه یي توکو د کنټرول د ملي ستراتیژۍ د ځانګړو موضوعګانو لپاره کاري ډلې شته 
دي او همدا راز د نشه یي توکو په وړاندې  مبارزه  د پالیسۍ د لوړې کچې د عمل دډلې د اجنډا په سر 
کې راځي. همدارنګه د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې لپاره سالکاره ډله د افغانستان په ملي پراختیایي 

ستراتیژۍ کې ځای لري. 
له نشه یي توکو سره د مبارزې له نوښت سره مالي مرسته د یو شمیر سرچینو له خوا کیږي. د ۱۳۸۴ او 
۱۳۸۷ کلونو تر مینځ له نشه یي توکو سره د مبارزې وجهي صندوق ، د څو بسپنه ورکوونکو سرچینو، د 
نشه یي توکو سره د مبارزې د ملي ستراتیژۍ د موخو د پوره کولو لپاره مرسته کړې ده.  اوسمهال ځینې 
مالي مرستې د ښو کړنو د نوښت )GPI(، او له نشه یي توکو سره د مبارزې د وزارت له خوا هغو والیتونو 
ته چې د کوکنارو څخه د خالصو والیتونو په توګه پاتې دي او یا د کوکنارو د کښت د راټیتولو لپاره یې د 

پام وړ ګامونه اخیستي دي، کیږي. 

د نادولتي مؤسسو قانون او کړنالره
www.ngo-dept.gov.af

له ۱۳۸۱ کال څخه دوه ستر نوښتونه په دې موخه رامینځ ته شوي  چې دا  روښانه کړي چې کوم سازمانونه 
غیر انتفاعي نادولتي سازمانونه دي  او کوم یې نه دي، او په افغانستان کې د نادولتي مؤسسو په فعالیتونو 
کې روڼوالی او حساب ورکونه پیاوړي کړي. لومړی نوښت هغه قانون ؤ چې د هغه له مخې  دا څرګندیږي 
چې یوه نادولتي مؤسسه څه ده  او د هغوي مجاز فعالیتونه څه دي، د نادولتي مؤسسو د جوړولو او داخلي 
ادارې  لپاره یو شمېر معیارونه برابروي، د نادولتي مؤسسو لپاره د رپوټ ورکوونې شرایط څرګندوي، 
او هغه ډله انتفاعي مؤسسو ته چې اوسمهال د نادولتي مؤسسو په بڼه ثبت شوي دي دا توان ورکوي ترڅو 
ځان په سوداګریزه بڼه سمبال کړي، او د نادولتي مؤسسو په چارو کې روڼوالي او حساب ورکونې ته وده 
ورکوي. دوهم نوښت د نادولتي مؤسسو قانون او کړنالره وه چې د هغو نادولتي مؤسسو د ټولنې له خوا چې 
په افغانستان کې په فعالیت بوخت دي د یو خودمختاره میکانیزم په څیر طرح شو ترڅو د روڼوالي، حساب 

ورکونې او مسلکي معیارونو په اړه د ټولو السلیک کوونکو هوډ تضمین کړي.
له نادولتي مؤسسو سره په سال او د نادولتي مؤسسو لپاره دغیر انتفاعي قانون د  نړیوال مرکز په تخنیکي 
مرسته د نادولتي مؤسسو د قانون لومړۍ مسوده په ۱۳۸۲ ل کال کې عدلیې وزارت ته وړاندې شوه. د 
۱۳۸۳ او ۱۳۸۴ کلونو د وري په میاشتو کې د افغانستان د پراختیا په غونډو کې له نادولتي مؤسسوڅخه 



الف څخه تر یا: د افغانسان لپاره مرستندوی الرښود

۷۲

په وخت د قانون جوړونې غوښتنه وشوه، او په پای کې د نادولتي مؤسسو قانون د ۱۳۸۴ کال د غبرګولي 
په میاشت کې تصویب شو. دغه قانون یوه داسې وسیله برابره کړه ، چې  له مخې یې غیر انتفاعي نادولتي 
موسسو او هغو  تړون کوونکو تر مینځ چې د نا دولتي سازمانونو په توګه ثبت شوي دي توپیر را مینځ 
ته کوي )د ۱۳۸۰ او ۱۳۸۳ کلونو تر مینځ د ثبت لپاره د رسمي معیارونو د نه شتون سره سره   شاوخوا 
۲۴۰۰ ادارې د نادولتي مؤسسو په توګه له حکومت سره ثبت شوي دي(. په لنډ ډول کله چې د ۱۳۸۲ کال 
د چنګاښ په میاشت کې د نادولتي مؤسسو د قانون لومړۍ مسوده حکومت ته وړاندې شوه، نو ۱۲۰ نادولتي 
مؤسسو د نادولتي مؤسسو د قانون او کړنالرې په منځپانګې د بحث لپاره  په یو ورکشاپ کې ګډون وکړ. 
دغه قانون په افغانستان کې د نادولتي مؤسسو د ۴ سترو همغږو کوونکو ادارو: اکبر یا د افغانانو لپاره د 
مرستو همغږې کوونکي، د افغاني نادولتي مؤسسو د همغږۍ اداره، د سهیلې او لویدیځ افغانستان او بلوچستان 
د همغږۍ اداره او د افغان ښځو د شبکې له خوا تسویدشوی ؤ. د دغه قانون داراالنشاء د اکبر د موسسې 
تر څارنې الندې جوړه شوه ترڅوهغه مسوده  چې د ۱۳۸۳ کال د غویي په میاشت کې بشپړه شوه تنظیم او 
وروستۍ یې کړي. په پای کې د نادولتي مؤسسو قانون د ۱۳۸۴ل کال د غبرګولي د میاشتې په ۹مه نېټه په 
عمومي ډول د نادولتي مؤسسو له خوا رامینځ ته شو. د دې لپاره چې نوموړی قانون ټول السلیک کړي، نو 
له نادولتي موسسو څخه وغوښتل شول  څو یو شمیر اسناد چې ددوی د نا دولتي سازمان  حالت، لکه قانوني 
ثبت،د همغږۍ د ادارو غړیتوب، مالي ریکارډ، او اړونده وزارت ته د رپوټ ورکولو شواهد څرګندوي،  

وړاندې کړي. د نادولتي مؤسسو قانون څه دپاسه۱۰۰ افغاني او نړیوال السلیک کوونکي لري.
د نادولتي سازمانونو په اړه د قانون له مخې، نادولتي سازمانونه مکلف دي څو خپلي پانګې او لګښتونه ثبت،  
او په دې اړه د اقتصاد وزارت او نورو اړوندو حکومتي ادارو ته په کال کې دوه ځلې رپوټ ورکړي او 
همدا راز په کال کې یوځل د خپلو پلي شوو پروژو  د مالي څارنې او تفتیش په اړه هم رپوټ ورکړي. د 
اقتصاد وزارت د نادولتي سازمانونو ریاست او د هغوي ویب پاڼه) چې پورته یې یادونه شوي( کوالی شي 

د نادولتي سازمانونو د ثبت او رپوټ ورکونې په اړه الزم معلومات وړاندې کړي.  

)PRT( د والیتي بیارغونې ډله
www.nato.int/isaf/topics/prt

د والیتي بیارغونې ډلې هغه کوچنۍ ډلې دي چې هم پوځي او هم ملکي کارکوونکي لري چې په پوځي اډو 
کې میشتې دي؛  د والیتي بیا رغونې ډلې په والیتي کچه د مرستندویه هڅو لپاره  د امنیت د ټینګښت او 
له بیارغونې سره دمرستې دنده په غاړه لري. ددغه پروګرام په اړه وړاندیز د لومړي ځل لپاره د ائتالفي 
ځواکونو او د متحده ایالتونو د سفارت له خوا د ۱۳۸۱ کال په لومړیو کې د تلپاتې خپلواکۍ له دریم  پړاو  
څخه )د جګړې له پړاو( څلورم پړاو )د بیارغونې پړاو( ته د اړولو په بحثونو کې  وشو. د والیتي بیارغونې 
د ډلو را مینځ ته کیدل  په رسمي توګه د ۱۳۸۱ کال د لړم په میاشت کې د ولسمشر کرزي له خوا اعالن  شو.
د والیتي بیارغونې ډلې په اصل کې د ائتالفي ځواکونو له خوا پیل شوي. په داسې حال کې چې د ملګرو 
ملتونو د امنیت د شورا د ۱۳۸۲ کال د تلې د میاشتې له اعالمیې څخه وروسته  چې له مخې یې  دنړیوالو 
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سوله ساتو ځواکونو ماموریت  له کابل څخه بهر پراخ  شو، نونړیوالو سوله ساتو ځواکونو د دغو ډلو مشري  
په غاړه واخیسته او په ۱۳۸۳ کال یې د افغانستان په شمال او لویدیځ کې د والیتي بیا رغونې  نوي ډلې 
جوړې کړې. په ۱۳۸۵ کال کې  په ختیځو او سهیلي سیمو کې د والیتي بیارغونې د ډلو قومانده آیساف ته 
ور وسپارل شوه، او په دې توګه په ټول افغانستان کې د والیتی بیارغونې د ټولو  ډلو مشري د آیساف په 

غاړه شوه. 
د والیتي بیارغونې د ډلو موخه لکه څرنګه چې د والیتي بیارغونې د اجرائیوي کمېټې له خوا ټاکل شوي 

ده، داده: 
دافغانستان اسالمي  جمهوریت سره مرسته څو دعملیاتو په ټاکل شوو سیمو کې د یو باثباته او 
خوندي چاپیریال  د رامینځ ته کولوپه موخه خپله واکمني پراخه ، او د امنیتي سکټور د سمون او 

بیارغونې هڅې پیاوړې کړي. 
ددغه پراخ  ماموریت له اعالمیې څخه د  کوم تفصیلي فرمان له الرې  مالتړ نه دی  شوی، او همدارنګه د 
والیتي بیارغونې د ډلې کومه واحده بېلګه هم نشته. په داسې حال کې چې د والیتي بیارغونې د ډلو مشري 
د ځانګړو هیوادونو له خوا کېږي، خو د دغو ډلو پوځي  برخه د آیساف د قومندانانو تر قوماندې الندې ده. د 
دغو ډلو جوړښت او عملیات په ځانګړو والیاتونو کې د حاالتو او همدارنګه د سرتېرو ورکوونکو هېوادونو 

د نظریو او الرښوونو  له امله اغیزمن کیږي. 
د والیتي بیارغونې ډلې په مینځنۍ توګه له ۸۰ کارکوونکو څخه جوړې شوي دي. چې له  دې ډلې نه د 
انجینیرۍ یا کرهڼې په برخه کې  ۶۰ ملکي کارپوهان، او کابو ۲۰ تنه ملکي متخصصین دي چې له بسپنه 
ورکوونکو سازمانونو او خپلو افغان همکارانو سره کار کوي.د والیتي بیارغونې ځینې ډلې د کرهڼې او 
ویترنرۍ سالکاران، د ملکي پولیسو روزونکي، د حکومتدارۍ سالکاران، پراختیایي سالکاران، او همدارنګه 
د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې کارپوهان هم لري. پوځي کارکوونکي  یې د ملکي کسانو امنیت ساتي 
په داسې حال کې چې  د والیتي بیارغونې د ډلو د بیارغونې او پرمختیایي فعالیتونو همغږي د دغه ډلو د 

ملکي کارکوونکو په غاړه ده. 
د والیتي بیارغونې د ډلې د دندو څارنه او الرښوونه  د دغو ډلو د اجرائیوي کمیټې له خوا چې مشري یې 
په ګډه د کورنیو چارو د وزیر او د ائتالف او آیساف د قومندانانو په غاړه ده، کیږي. په دغه کمیټه کې د 
مالیې د وزارت، د کلیو د بیارغونې او پراختیا د وزارت، دائتالفي ځواکونو، آیساف، یوناما او د سرتېرو 
ورکوونکو هېوادونو استازي برخه لري. د والیتي بیارغونې د ډلې یوه کاري ډله له نوموړي کمیټې سره د 

هغوي په کارونو کې مرسته کوي. 
ځینې نادولتي موسسې په دې اړه اندیښمن دي چې په بشري مرستو کې د والیتي بیارغونې د ډلو ورګډېدل د 
پوځي او مرستندویه سکټورونو ترمینځ توپیر له مینځه وړي.  ددې کار مالتړ کوونکو دا استدالل وکړ چې د 
والیتي بیارغونې ډلې کوالی شي چې مرستندویه پروژې  د ګواښ څخه  په ډکو  سیمو کې چې د مرستندویه 
سازمانونو  لپاره د السرسۍ وړ  نه دي  پلي کړي. د ۱۳۸۹ کال د لړم له میاشتې څخه په هیواد کې  د والیتي 
بیارغونې ۲۷ ډلې فعالې دي چې له دې ډلې څخه ۱۲ یې د امریکې د متحدو ایالتونو)د ارزګان په والیت 
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کې د آسټرالیا او د امریکې د متحدوایالتونو د والیتي بیارغونې د یوې  ګډې ډلې په ګډون(، ۲ ډلې چې هر 
یوه د جرمني او ترکیې د هیوادونو، او یوه یوه د نیو زیالند، کاناډا، انګلستان، د کوریا د جمهوریت، ایټالیا، 

هسپانیې، لیتوانیا، ناروې، هنګري، سویډن او چک د جمهوریت له خوا جوړې شوي دي.

)PAR( عامه اداري سمون
د افغان حکومت د عامه ادارو د سمون  کاري چوکاټ هڅه کوي  چې په افغانستان کې ګټور، اغېزمن او 
راڼه ملکي خدمتونه رامنځ ته کړي. دغه بهیر د اداري سمون او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون  او د 
سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک  ریاست  له خوا څارل کېږي، عامه  اداري سمون  یو له هغو لومړیتوبونو 
څخه دی چې  د افغانستان په تړون لیک، د افغانستان په ملي پراختیایي ستراتیژۍ  او په کابل کنفرانس کې 

طرح شوی دی.  

د دې سمون موخه د بیال بیلوستونزو په نښه کول دي لکه: ټوټه ټوټه  شوي دولتي جوړښتونه، په یوه وخت 
کې د ګڼ شمیر دندو تر سره کول  او د ادارو ترمینځ د همغږۍ نشتوالی؛ د مرکز )کابل( او والیتونوترمینځ 
وړتیاوو  الزمو  د  میکانیزمونه؛  کمزوري  او  ناڅرګنده  پیاوړتیا   د  ورکونې  حساب  د  اړیکې،  کمزورې 
درلودونکو مسلکي او تجربه لرونکو کارکوونکو نشتوالی؛ د وړتیا پر بنسټ  د ګومارلو او ټاکلولپاره د 
پیاوړو کړنالرو نشتوالی، کوم چې د واسطې پر بنسټ ګومارلو ته الره هواروي؛ د معاشونو او رتبو داسې 
جوړښت ته اړتیا چې د ملکي کارکوونکو د جذب، ساتنې او هڅولو المل شي؛ کمزوري فزیکي بنسټونه؛ او 

بیرته پاتې او پخواني اداري سیسټمونه. 

 ،)PRR( د عامه اداري سمون یو مرکزي عنصر د  سمون د لومړیتوب او د جوړښتونو د تجدید نوښت دی
چې موخه یې په وزارتونو کې د اداري ظرفیت جوړښت او په  معاشونو کې په  پام کې نیول شوی زیاتوالی 
دی. دغه پروګرام په دې موخه هم طرحه شوی دی چې د هغو وزارتونو ترمینځ له همغږۍ څخه ډاډ ترالسه 

شي چې د بیالبیلو بسپنه ورکوونکو په مرسته سمون مومي. 

په ۱۳۸۴ کال کې د عامه اداري سمون پروګرام له سره طرحه او د ۱۳۸۵-۱۳۹۰ کلونو لپاره  یې یو کاري 
چوکاټ جوړ  کړ، چې له مخې  یې تمرکز له تدریجي نوښتونو څخه د هراړخیز سمون لور ته واوښت، چې 
په هغه کې ټول وزارتونه او نور خپلواک سازمانونه  شامل دي چې خپل مالي تخصیص له مالیې وزارت 
څخه  په مستقیمه توګه تر السه کوي )چې د لومړنیو بودیجوي ادارو  په نامه هم یادیږي(؛ او همدارنګه په 
پام کې لري چې سمون له مرکز څخه والیتونواو ولسوالیو ته هم وغځوي. د عامه اداري سمون دغه نوی 
پړاو په پنځو برخو کې له سره جوړ شوی دی :۱( اداري اصالحات؛ ۲( معاشونه او هڅوونکي؛ ۳( د ملکي 

خدمتونو اداره؛ ۴( د وړتیا پر بنسټ د ګومارنې تضمین او پراختیا؛ ۵( د وړتیا لوړوالی. 

د عامه اداري سمون د پروګرام راتلونکی پړاو د ملکي خدمتونو د مدیریت د څانګې د ستراتیژۍ او پالیسۍ 
د واحد له خوا رامنیځ ته کیږي. په کابل کنفرانس کې له شوو ژمنو سره سم دغه نوښت به د ملکي خدمتونو 
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د سمون د پروژې د انډول د لوړولو سره اړیکه ولري. تمه کیږي چې د عامه اداري سمون نوی پروګرام به 
د ملکي خدمتونو د غیر سیاسي کولو پر روانو هڅو، د معاشونو او رتبو پر سمون متمرکز وي او د والیتونو 
په کچه لوړو پوستونو ته د پام وړ باکفایته افغانانو د  را جذبولو له الري  د افغان ملي کارکوونکو په مشرۍ 
اصالحات او نوي پروګرامونه تضمینوي. همدا راز هیله ده چې وروستی نوښت به په پای کې د مرکز او 
سیمه ییزې کچې تر مینځ د اداري اړیکو نه شتون راټیټ کړي. د عامه اداري سمون نوی پروګرام به د 

۱۳۸۹ کال په پای کې بشپړ شي.

)NABDP( ملي سیمه ییز پراختیایي پروګرام
www.mrrd.gov.af/nabdp 

دا د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې )UNDP( له خوا تمویلېدونکی پروګرام دی چې د کلیو د بیارغونې او 
پراختیا د وزارت له خوا پلي کېږي. نوموړی پروګرام  په ۱۳۸۱ کال کې د افغان دولت د ملي لومړیتوب 
دپروګرامونوپه توګه د افغانستان د ملي پراختیا په کاری چوکاټ )۷۷م مخ( کې تعریف شوی ؤ، پیل شو. 
دلومړني NABDP د پروګرام موخه په ټول هیواد کې  د دولت د وړتیا د لوړولو او د  پراختیا لپاره د ګډې  
همغږۍ د  را مینځ ته کولو له الرې   په ټاکل شوو سیمو کې دکلیو د پراختیا د لومړیتوبونو په برخه کې 
د چټکو بیارغونواو اوږد مهاله پراختیا  هڅول وو. د دې پروګرام دوهم پړاو د ۱۳۸۴ کال د سلواغې په 
میاشت کې پیل شو چې موخه یې د دولت او د ملګرو ملتونو په مالتړ د کلیو د پراختیا د پروګرامونو لپاره د 
همغږۍ د یو مهم میکانیزم په توګه خدمت ؤ. دې پړاو پر بنسټیزه پراختیا، د ظرفیت پر لوړولو، او په سیمه 
ییزه او والیتي کچه د سکټور ونو ترمینځ پر همغږۍ، او همداشان د سیمه ییز او ځایي اقتصاد دبیارغونې د 

فعالیتونو پر ودې  تمرکز درلود. 

پراختیایي  ملي  د  افغانستان  د  پیل شو،  کې  میاشت  په  د چنګاښ  کال  د ۱۳۸۸  پړاو چې  اوسنی  او  دریم 
ستراتیژۍ د دریمې ستنې یعنې د ټولنیزې او اقتصادي پراختیا پر بنسټ والړ دی .  او سمهال د ۱۳۹۳ کال 

د غبرګولي تر میاشتې پورې۲۹۴ میلیون ډالره  بودیجه په واک کې لري. 

د ملي سیمه ییز پراختیایي پروګرام  دریم پړاو  درې  اساسي  عناصر لري:

پراختیایي . ۱ له  ټولنې  د   :)DDA( کول  رسمي  ټولنو  پراختیایي  د  ولسوالیو  د  او  ادارې  ییزې   سیمه  د 
شوراګانو څخه په پیروۍ سره به دغه پروګرام ملي پوښښ ته د رسیدو لپاره  د ولسوالیو پراختیایي ټولنو 

د  رسمي کیدو کار ته دوام ورکړي.  

د کلیوالي  بنسټیزو خدمتونو له الرې د معیشت ثبات :  دغه برخه په پام کې لري چې  د کرهڼې د . ۲
اغیزمنتوب او د کلیوالي اقتصاد د پراختیا لپاره  په فزیکي زیربنا کې شته  تشې ډکې کړي. لکه له 
کروندو څخه تر بازاره الرې، د اوبولګولو کارونه، د خوراکي توکو د زیرمې اسانتیاوې، او سیمه ییز 

بازارونه.  
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د اقتصادي معیشت د لوړولو له الرې  ثبات:  دغه پروګرام  به دجګړې او له جګړې  څخه وروسته . ۳
شرایطو کې “د یوې نوښتګرې  کړنالرې  له الرې چې په کې یو شمیر اقتصادجوړونکې بیلګې او  د 
هغه څه طرح  ځای لري  کومې چې باید  په ځایي ټولنو ثبات  لرونکې اغیزې ولري” د یو هر اړخیز 
حل لپاره به مرسته وکړي.  همدا راز دغه برخه به د هغو کروندګرو لپاره چې د کوکنارو پر کښت  

تکیه لري د معیشت بدیل  فرصتونو ته وده ورکړي.

ملي بودیجه 
www.budgetmof.gov.af

د افغانستان حکومت هر کال  ملي بودیجه  جوړوي.  دغه بودیجه د هماغه کال د خدمتونو د وړاندې کولو 
د لګښت  یو اټکل دی او دغو خدمتونو ته  د پیسو د ورکړې څرنګوالی مشخص کوي. د ۱۳۹۰-۱۳۸۹ 
مالي کال لپاره ملي بودیجه  کابو ۸،۷۹۳   ملیارد ډالرو سره برابره ده د یادونې وړ ده چې په دې رقم کې 
پراختیایي بودیجه چې د حکومت له چوکاټ څخه بهر لګیږي. لګښتونه د هغوي د موخو له مخې تصنیف 
لکه د ملکي مامورینو  لپاره  پیسې دي چې د حکومت د  ورځنیولګښتونو  شوي دي. عادي لګښت  هغه 
لکه  ماشینونو   او  تجهیزاتو  لګښتونو؛د  د  بنسټونو  نورو  او  دفترونو  د  معاشونو؛  د  پولیس  او  ښوونکو   ،
کمپیوټرونو او موټرونو  د پیرودنې لپاره لګیږي.  ددې لګښتونو زیاتره برخه پیسې د مالیو او نورو کورنیو 

سرچینو څخه تر السه کیږي. د ۱۳۸۹ کال لپاره دغه بودیجه ۲،۳۹۷  ملیارد ډالره ده. 

د عادي بودیجې تر څنګ د هیواد پراختیایي بودیجه شته. دا هغه پیسې دي چې د افغانانو لپاره دخدمتونود 
برابرولو پر پراختیا او ودې لګیږي. ددې لګښت زیاتره برخه د پراختیایي پروژو په بڼه ده-  لکه د نوو 
ښوونځیو جوړول، د نوو سړکونو او الرو جوړول، د اوبو رسولو او روغتیا ساتنې د نوو پروګرامونو د په 

الره اچولو،او د بشري سرچینو د وړتیا د لوړولو  او نور و. 

پراختیایي بودیجه په دوو برخو ویشل کیږي:  اصلي پراختیایي بودیجه له هغو پراختیایي پیسو څخه جوړه 
ده چې د مالیې د وزارت  له خوا د حکومت د مالي کړنالرې له الرې  اداره کیږي.  د ۱۳۸۹ کال لپاره  
اصلي پراختیایي  بودیجه۲،۲۸۴ ملیارد ډالره ده. بهرنۍ پراختیایي بودیجه هغه پیسې دي چې د مرستندویه 
ټولنې له خوا حکومت ته نه بلکې  نیغ په  نیغه د  خپلو تړون لرونکو همکارانو په واک کې ورکول کیږي. 

د ۱۳۸۹ کال لپاره بهرنۍ پراختیایي بودیجه ۱۱۲ ملیارده ډالره ده.

پراختیایي بودیجه په ټولیزه توګه د هغو نړیوالو بسپنه ورکوونکو له خوا چې د ۱۳۸۹ کال د لندن په کنفرانس 
کې تر ۱۳۹۱ کاله پورې د حکومت د بودیجې له الرې د خپلو پراختیایي مرستو د لږتر لږه ۵۰ سلنې د لیږد 
ژمنه کړې، ورکول کیږي، دغه ژمنه د کابل په کنفرانس کې له سره تکرار شوه خو دا کار د پیسو د پوره 

مدیریت په برخه کې د حکومت په وړتیا پورې تړلی دی. 

د کلنۍ بودیجې جوړول یو اوږد او پیچلی بهیر دی. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ  ددې بهیر مدیریت 
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مالیې وزارت  ته ورکړل شوی دی. د کلنۍ بودیجې جوړول  کابو یو کال وخت نیسي او د دغه بهیر  د 
کنټرول لپاره  د مالیې وزارت له خوا   مهال ویش  جوړ او ددې بهیر څارنه کیږي. 

د بودیجې جوړونې فعالیتونه تل د ملي پالن – د افغانستان د ملي پراختیایی ستراتیژۍ څخه پیل کیږي. دا 
هغه پنځه کلن پروګرام دی چې  دا په ډاګه کوي چې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته په دې 
موده کې کومو موخو  ته د رسیدو هیله لري او د مهمو لومړیتوبونو برخې ځانګړي کوي.   د پالن د عملي 
کولود لګښت او د ګټو د سرچینو او د اندازې لپاره الزمې پیسې  د منځنۍ مودې  د مالي او بودیجې په کاري 
چوکاټ )MTBF( کې په پام کې نیول کیږي  چې د کلنۍ بودیجې د جوړونې بهیر ته د اړتیا په صورت کې 

معلومات  برابروي.

 د مالیې وزارت اړوندو وزارتونو ته د کلنۍ بودیجې د جوړولو لپاره یو لړ قوانین د متحدالمال لیک دصادرلو 
له الرې وضع کړي دي.  چې دا د عادي او پراختیایي بودیجې لپاره قوانین  مشخصوي.  اړونده وزارتونه د 
خپلي بودیجې لپاره  طرح شوی وړاندیز مالیې وزارت ته وړاندې کوي.  او بیا د ټولو وزارتونو اټکل شوي 
بودیجه د ملي بودیجې په سند کې  سره یوځای کیږي چې بیا د کابینې له خوا د تصویب وروسته پارلمان 
ته وړاندې کیږي. چې پارلمان د ۴۵ ورځو لپاره پر بودیجې بحثونه کوي او په پای کې  د پارلمان له خوا 

تصویبیږي. 

په ۱۳۸۸ کال کې د مالیې وزارت  د ملي بودیجې د جوړونې  د ښه والي او له غوره حکومتدارۍ سره د 
مرستې لپاره یو لړ نوښتونه  وړاندې کړل.  چې ددوی په مینځ کې  د پالیسۍ پر بنسټ د بودیجې جوړونه 
وه چې  د وزارتونو لګښتونه په مستقیمه توګه د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژۍ  له غوښتنو سره  د 
پروګرام د بودیجو په بڼه تړي .  همدا راز د مالیې وزارت  له اړوندو وزارتونو سره  د تخنیکې  مرستې  
د برابرولو، د بودیجې جوړولو د بهیر د اسانولو، او د بودیجې جوړونې لپاره د اضافي وخت د ورکولو  له 
الرې د مرستې لپاره یو لړ ګامونه اوچت کړې دي.  وروستۍ موخې  اړوند وزارتونه  ددې وړ ګرځولي  

څو د افغانستان ولس لپاره،  د خدمتونو څرنګوالي او پوښښ ته وده ورکړي.

)NDF( ملي پراختیایي کاري چوکاټ
ملي پراختیایي کاري چوکاټ د افغانستان د لنډمهالې ادارې له خوا په ۱۳۸۱ کال کې په افغانستان کې د 
پراختیا او بیارغونې د پروسې د الرښود  په توګه رامینځ ته شو. دغه چوکاټ ۱۶ ملي پراختیایي پروګرامونه 
او تر دریوو ستنو الندې شپږ پراخ بنسټې مسئلې څرګندوي:  ۱( انساني کرامت او ټولنیزخوندیتوب ۲( 
فزیکي زیربنا، ۳( د پراختیا لپاره وړ چاپېریال. ملي پراختیایي کاري چوکاټ همدا راز ۱۲ د لومړیتوب  
لرونکي  پروګرامونه یې هم په نښه کړي چې دا  د حکومت لپاره د پالیسۍ له تر ټولو سترو لومړیتوبونو 

څخه ګڼل کیږي.  

د ۱۶  لومړیتوب لرونکو ملي  پراختیایي پروګرامونو څارنه د مشورتي ډلو )۷۵م مخ( له خوا کېده. دغو 
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مشورتي ډلو د یوې ټولنې په توګه کار  کاوه چې  په کې په هر سکټور کې  د پراختیایي او بیا رغونې پروژو  
په اړه  به تفصیلي طرحې  او بحثونه  تر سره کیدل.وروسته بیا هرې مشورتي ډلې د خپل سکټور پالنونه،  
ملي پراختیایي بودیجې ته د عامه پانګه اچونې د پروګرام )PIP( د وړاندیز  له الرې پلي کول.  سر بیره 

پردې  د هرو شپږو هر اړخیزو موضوع ګانو لپاره  مشورتي ډلې شتون لري.  

پالن  د  بسپنه ورکوونکو  او  دولت  د  کاري چوکاټ  پراختیایي  ملي  ترالرښوونې  الندې  مالیې وزارت  د 
جوړولو لپاره د ۱۳۸۴ کال د مرغومي تر میاشتې پورې د لومړني بنسټ په توګه پاتې شو، وروسته له دې 

د دغه چوکاټ ځای د افغانستان ملي پراختیایي لنډمهالې ستراتیژۍ ونیو.

)ISAF( نړیوال سوله ساتي ځواکونه
www.isaf.nato.int

د نړیوال سوله ساتې ځواک یا آیساف دنده ده چې د افغان ملي پوځ  له بشپړ مالتړ سره په افغانستان کې د یو 
خوندي او امن چاپیریال په  رامینځ ته کولو  اوساتنه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي .

آیساف د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ۱۳۸۶ اعالمیې له الرې  د ۱۳۸۰ کال د لیندۍ 
په ۲۹ )۲۰۰۱ کال د ډسمبر د میاشتې په ۲۰ مه نېټه(  څرنګه چې دُبن د تړون په لومړۍ ضمیمه کې د 
لنډمهالې ادارې  د رامینځ ته کولو سره سم  په پام کې نیول شوی ؤ  منځته راغی. آیساف د ملګرو ملتونو 
له خوا یو څو ملیتیز ځواک دی، نه د ملګرو ملتونو سوله ساتی ځواک. د آیساف مالي لګښتونه د دغه څو 

ملیتیز ځواک د بسپنه ورکوونکو هیوادونو له خوا برابریږي، نه د ملګرو ملتونو له خوا. 

د ۱۳۸۲ کال د زمري په میاشت کې ناټو د آیساف مشرتوب په غاړه واخیست، چې بیا د دغه ځواک ماموریت 
په کابل پورې  محدودپاتې شو. او د همدغه کال د تلې په میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له کابل 
څخه بهر ته د ناټو د ماموریت د پراخوالي واک ورکړ. د ۱۳۸۵ کال د سلواغې تر میاشتې پورې د آیساف 
مشرتوب په دغه ځواک کې د ګډو هیوادونو تر مینځ په دوران کې ؤ؛ د آیساف د لومړیو ماموریتونو مشري 
د بریتانیې، ترکیې، جرمني او هالنډ هیوادونو له خوا وشوه. د ۱۳۸۵ کال د سلواغې په میاشت کې د آیساف 
د لسم ماموریت له بشپړیدو سره سم ددې پرځای چې د ماموریت دنده یو ځانګړي هیواد ته وسپارل شي،  
آیساف یو“ګډمرکزي دفتر”  ته واوښت، دا په دې مانا ده چې هر هیواد د خپلو بستونو ټاکل شوي برخه په 
رضاکاره ډول څنګه یې چې خپله مناسبه ګڼي، ډکه کړې. په۱۳۸۹ کال کې امریکایي جنرال ډیوید پتریوس 

د امریکایي جنرال ستنلي مک کریستل پر ځای وټاکل شو. 

آیساف او د هغه عملیات د امریکې د متحده ایالتونو تر مشرتابه الندې له ائتالفي ځواکونو څخه چې د طالبانو 
حکومت یې  را وپرځاوه او د تلپاتې سولې او ازادۍ د راوستولو په موخه په افغانستان کې خپلو عملیاتو ته 
دوام ورکوي، جال دي.   آیساف په لومړي سر کې یواځې د کابل په ښار کې د امنیت ساتلو دنده درلوده، 
په داسې حال کې چې، ائتالفي ځواک د هیواد په نورو پاتې برخو کې د امنیت د ټینګښت چارې په غاړه 
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درلودې. له ۱۳۸۱ کال را هیسې  که څه هم چې اوږدمهاله موخه دا وه چې آیساف پراختیا ومومي او دواړه 
پوځي ځواکونه تر یوې مرکزي قوماندې الندې راوستل شي. له دې کبله د والیتي بیارغونې د ډلو سیمه ییزه 
قومانده د ۱۳۸۳-۱۳۸۵  کلونو په اوږدو کې آیساف ته ور وسپارل شوه. د آیساف د ماموریت د جغرافیایې 
پراختیا په بشپړولو سره، د هیواد وروستۍ څلورمه ختیځه  برخه د ۱۳۸۵ کال د تلې د میاشتې په ۱۳مه نېټه 
آیساف ته ور وسپارل شوه او په دې توګه آیساف د والیتي بیا رغونې د ټولو  ډلو او په ټول افغانستان کې 
د امنیت  مسؤولیت په غاړه واخیست. همدارنګه آیساف د عملیاتي الرښوونې  او اړیکو د ډلې پروګرام  هم 
پلي کوي ، چې د افغانستان د ملي پوځ په ټاکل شوو کنډکونو کې ښوونکي ګوماري. د ۱۳۸۷ کال د زمري 
په میاشت کې، آیساف د کابل د امنیت د مشرتابه مسؤولیت د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو ته ور وسپاره. 

د آیساف  عمومي جوړښت:  په کابل کې میشت  درې مرکزي قومندانۍ؛ د هوایي دندو ځواک چې د هوایي 
عملیاتو دنده په غاړه لري؛ د ټولو پنځو زونونو لپاره سیمه ییزه قومانده )پالزمینه، شمال، لویدیځ، سهیل، 
ختیځ(؛ د مرستو د لیږد اډې؛ او د والیتي بیا رغونې ډلې.  د ناټو پریکړه کوونکي اداره د غیر ناټو د ځواک 
مرستندویه هیوادونو سره په مشوره  کې آیساف ته سیاسي الرښوونې برابروي. د ۱۳۸۸ کال د زمري په 
میاشت کې  د ناټو غړو په دې موافقه وکړه چې د آیساف  د عالي قوماندانۍ جوړښت ته د مسوولیتونو د 
اندازې او پراختیا سره سمون ورکړي.  د ۱۳۸۸ کال د لړم په میاشت کې د ستراتیژیکو، سیاسي  پوځي  او 
ورځنیو دندو او عملیاتو د بیلولو له الرې   د آیساف د هڅو د اغیزمنتوب  په موخه  یوه نوي منځنۍ مرکزي 
قومنداني  پرانیستله.  دغه نوي عالي قومنداني له دې برخو څخه جوړه ده:  یوه عالي ستراتیژیکه قومنداني  
چې د ۴ ستورو لرونکي جنرال) جنرال پتریوس ( ترقوماندې الندې ده، او دوه ثانوي درې ستورې لرونکي 
قومانداني  ) یا منځنۍ قومنداني(، چې  په افغانستان کې د ناټو د روزنیز ماموریت )NTM-A( په نامه او د 

آیساف د ګډې قومندانۍ په نامه یادیږي. درېواړه قومندانۍ په کابل کې موقعیت لري.  

د قوماندې تر دې نوي جوړښت الندې د آیساف مرکزي قومنداني د آیساف د ماموریت په ډیرو سیاسي - 
پوځي اړخونو تمرکز کوي او د آیساف عملیات په هیواد کې د افغان  اونورو نړیوالو سازمانونو سره همغږي 
کوي. د ایساف مرکزي قومنداني په افغانستان کې د دوه ګونې قومندانۍ په توګه  لکه د ایساف قومنداني او 
د امریکې د ځواکونو قومنداني )COM USFOR-AF( ده نو له دې کبله د ایساف او د امریکې د ځواکونو د 
عملیاتو همغږي په غاړه لري. د ایساف مرکزي قومنداني)COMISAF( د آیساف پر ګډې قومندانۍ)IJC(، په 
افغانستان کې د ناټو پر روزنیز ماموریت، او د ناټو د ځانګړو عملیاتو پر برخه  د قوماندې مسوولیت لري.

 Davd M.(رودریګیز م.  ډیوید  جنرال  برید  لرونکي  ستوري  درې  د  مشري  قومندانۍ  ګډې  د  آیساف  د 
Rodriguez( له خوا چې په ټول افغانستان کې د ورځنیو تکتیکي عملیاتو د تر سره کولو د بشپړې لړۍ 

مسوولیت لري، کیږي.  هغه سیمه ییزه او د والیتي بیارغونې د ډلو قومانده هم په غاړه لري. سر بیره پردې 
هغه د آیساف او د افغان ملي پوځ د عملیاتو همغږي تضمینوي ، او د امریکې د ځواکونو، آیساف، د ناټو د 
روزنیزې برخې د قومندان په توګه د ناتو /آیساف قومندان او د امریکې د ګډو امنیتي ځواکونو د قومندانۍ 

دنده لري. 
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د ۱۳۸۹  کال د لړم  ترمیاشتې  د آیساف د ځواکونو شمیر کابو ۱۳۰۹۳۰ تنه ؤ،    د ۴۸  ځواک  مرسته 
کاناډا،  بلغاریا،  ګوینیا،  هرزه  بوسنیا  بلجیم،  آذربایجان،   ، البانیا،ارمنیا،استرالیا،  دادي:  هیوادونه  کوونکي 
آیسلنډ،  فنلنډ، فرانسه، جیورجیا، جرمني،یونان،هنګري،  ایستونیا،  ډنمارک،  کوریشیا، د چک جمهوریت، 
آیرلنډ، ایټالیا، اردن، د کوریا جمهوریت،  لیتویا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مکدونیا، مالیزیا، منګولیا، مونت 
نیګرو،هالنډ، نیو زیالند، ناروې، پولنډ، پرتګال، رومانیا، سینګاپور، سلواک، سلووینیا، هسپانیه، سویډن،د 
د  او  انګلستان   امارات،  متحده  اوکراین، عربي  ترکیه،  تانګا،   د مکدونیا جمهوریت،  یوګسالویا  پخوانۍ 

امریکې متحده ایالتونه دي. 

)PDP( والیتي پراختیایي پالن
لکه څرنګه چې د افغانستان په ملي پراختیایي ستراتیژۍ کې په ډاګه شوي وه ، د هیواد د ټولو ۳۴ والیتونو 
لپاره د والیتي پراختیایی پالن جوړول چې موخه یې په افغانستان کې پر پراختیایي لومړیتوبونو د ټولیز 
توافق تضمین دی.  نوموړي پالنونه له ځایي ټولنو سره چې په هر والیت کې د پروژو د لومړیتوبونو او 
وړاندیزونو د پیژندلو لپاره تنظیم شوي دي، د سیمه ییزو سال مشورو پایلې دي. دغه پالنونه مهم سکټورونه 
تر پوښښ الندې نیسي: زیربنا او طبیعي سرچینې؛ اقتصادي اداره او د خصوصي سکټور پراختیا؛ کرهڼه او 
کلیوالي پراختیا؛ پوهنه؛ روغتیا؛ ټولنیزه ساتنه؛ حکومت داري؛ امنیت؛ او د قانون واکمني او بشري حقونه. 
وروستۍ سال مشورې د والیتونو له ادارې، مدني ټولنې او د بسپنه ورکوونکو سازمانونو له استازو سره تر 
سره شوي تر څو جوته شي چې دغه پالنونه د دولت د اړوندو وزارتونو له ستراتیژیو سره سمون لري.  د 
محلي ارګانونو د خپلواک ریاست له وینا سره سم د والیتي پراختیایي پالن بهیرله هغو هڅو څخه دی چې 
ددې پر ځای چې د والیتونو بودیجه او پالن جوړونه  په کابل کې د وزارتونو له خوا جوړه شي باید په خپله  

والیتونو کې ترسره شي.

ملګري ملتونه په افغانستان کې
 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو)UN( د سیسټم استازیتوب د یوه پالوي په واسطه چې په کې د افغانستان 
لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پالوی)یوناما( او د ملګرو ملتونو څه دپاسه ۳۱ ادارې، وجهي صندوقونه 

او پروګرامونه شامل دي کیږي. 

 سر بیره پردې د ملګرو ملتونو د پراختیایي او بشر دوستانه دندو د نړیوالې مالي ادارې) نړیوال بانک، د 
پیسو نړیوال وجهي صندوق ]IMF[، او د آسیا پراختیایي بانک او د کډوالۍ نړیوال سازمان ]IOM[( یې د 

ملګرو ملتونو د هیواد ډلې )UNCT( تر چتر الندې راوستې دي.

کې  افغانستان  په  څخه  کال  له ۱۳۳۸  سره  درلودلو  په  ادارو  ځانګړو  د  ملتونه  ملګري  چې   هم  څه  که 
حضور لري، خو یو واحد ماموریت په دې اوسنۍ بڼه په ۱۳۸۱ کال کې د بن له تړون او د امنیت د شورا 
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د  ۱۳۸۰ کال د کب دمیاشتې د ۱۴۰۱ اعالمیې  څخه وروسته رامینځ ته شو.  د یوناما ماموریت  اووه 
د  لپاره  افغانستان  د  او  یوناما  اعالمیه  دغه  له الرې(.  اعالمیې  د ۱۹۱۷  کې  کال  ځله وغځید)په ۱۳۸۹ 
ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ته دنده ورکوي چې له افغان حکومت سره په مهمو برخو لکه: 
امنیت، حکومتداري، اقتصادي پراختیا او  سیمه ییزې همکارۍ کې مرسته وکړي او همدا راز د ۱۳۸۸ 
کال د مرغومي په میاشت کې د لندن کنفرانس او ورپسې د ۱۳۸۹ کال د چنګاښ په میاشت کې د کابل  په 
کنفرانس کې د شوو دوه اړخیزو ژمنو له بشپړ پلي کیدو سره مرسته ده. همدا راز پالوي ته د سولې بهیر ته 
د ستراتیژیکو او سیاسي سال مشورو، د ښو دفترونو د برابرولو، د بشري حقونو د ودې، د تخنیکي مرستو 
د برابرولو او له افغان حکومت سره  د بشري مرستو او  د ملګرو ملتونو د پراختیایي فعالیتونو د همغږۍ د 
تضمین په برخه کې  نورې الرښوونې هم  شوي دي.  همدا راز  عمومي سرمنشي ته دا دنده ورکوي چې 

په هرو دریو میاشتو کې شورا ته د پرمختګ په اړه  رپوټ ورکړي. 

له پورتنیو یادو شوو دندو سره سم یوناما خپلي هڅې د ټولټاکنو، سولې او بیاپخالینې،  سیمه ییزې همکارۍ 
او د مرستو د انسجام په برخو کې مرستو باندې متمرکزې  کړې دي. په وروستیو کلونوکې د یوناما  په 
فعالیتونو کې : د څارنې او همغږۍ د ګډې ادارې، دپالیسۍ د عمل د ډلې، او د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو  
له الرې د حکومت او بسپنه ورکوونکو تر مینځ د همغږۍ پر ښه کولو؛ د والیتونو په کچه د النجو حل؛ 
د ملکي مرګ ژوبلې د مسالې راپورته کول او د ملکي مرګ ژوبلې د تصدیق د بهیر وده ؛  د رتبو او 
معاشونو د سمون د یوې برخې په توګه د جرمونو او  بشري حقونو د سرغړونو لپاره د افغان ملي پولیسو 
د لوړ پوړوافسرانو ارزول؛ د کورنیوچارو د وزارت د سمون لپاره مالتړ؛ او د افغانستان دملي پراختیایي 

ستراتیژۍ د پلي کیدو هڅول شامل دي.

د افغانستان له حکومت سره د زریزې پراختیایي موخو او د افغانستان ملي پراختیایي ستراتیژۍ موخو ته  د 
رسیدو سره د مرستې  لپاره د ملګروملتونو  د ژمنو په ټولیز متن کې د ملګرو ملتونو پراختیایي او د بشر 
دوستو ادارو هرې ادارې له خپل  ماموریت سره سم دخپلو عملیاتو په ځانګړو برخو کې مرستې برابرې 

کړي دي.

د دغه واحد ماموریت  مشري د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي ستیفن دې مستورا له خوا چې 
د ۱۳۸۹ کال د وري په میاشت کې پر دې دندې وګومارل شو، کیږي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي 
دفتر د پالیسۍ د الرښوونې او د ماموریت سیاسي برخې ته د  لوړې کچې پرېکړو د کولو دنده لري او دغه 
راز له حکومت، ائتالفي ځواکونو )۴م مخ( او نړیوالو سوله ساتو ځواکونو )۷۹م مخ( سره اړیکې لري. د 
سرمنشي  له ځانګړي استازي سره د بشري حقونو، جنسیت، نشه یي توکو، د قانون واکمني، پولیسو، پوځ ، 
ملکي کولو، حقوقي مسألو  او همدا راز د اړیکو په برخو کې  دوه مرستیاالن او یوشمیر ځانګړي سالکاران 
مرسته کوي. د سرمنشي د ځانګړي استازي دوه مرستیاالن د یوناما د عملیاتو  د دوو برخو مشري کوي:  
۱( سیاسي چارې،  ۲( پراختیا او بشري چارې. د یوناما د کارکوونکو مشر د یوناما دماموریت د دواړو  

ستنو د یو ټوټه کولودنده لري. 
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 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو هیوادنۍ  ډلې )UNCT( د ملګرو ملتونو ټولې ادارې، مالي مرستې او په 
افغانستان کې ښکیل ټول پروګرامونه او همدا راز  د ملګرو ملتونو د داراالانشا ګڼ  شمیر څانګې سره یو 
ځای کړې دي. چې په دې کې د ملګرو ملتونو هغه ادارې راځي چې د پروګرامونو او یا نورو فعالیتونو 
له الرې له افغانستان سره ښکیل دي خو په هیواد کې  کوم دفتر نه لري. په دا ډول فعالینو کې د نورو تر 
څنګ  UNAIDS,، د نړۍ سوداګریز سازمان)WTO(، او د سوداګرۍ او پراختیا په برخه کې د ملګرو ملتونو 
افغانستان کې د ملګرو  ادارو بودیجه او پروګرامونه په  کنفرانس )UNCTAD( هم دي، د ملګرو ملتونو د 
ملتونو پراختیایي او بشر دوستانه څانګې دي نو له همدې کبله د یوناما د ماموریت د پراختیایي، بشر دوستانه 
او بیا رغنیزو اړخونو سره مرسته کوي. د ځانګړي استازي  مرسیتال د دوهمې ستنې لپاره بیالبیلې دندې 
 ،)HC(د بشردوستانه برخې همغږي کوونکي ،)RC(تر سره کوي چې په دې کې د استوګن همغږي کوونکي
او د ملګرو ملتونود پراختیایي پروګرام د استوګن استازي )RR( دندې راځي. استوګن همغږي کوونکي د 
د استوګن همغږي کوونکي د دفتر په مرسته د ملګرو ملتونو د هیوادنۍ ډلې مشري او د ملګرو ملتونو د 
پراختیایي چارو د همغږۍ دنده پر غاړه لري؛ د بشردوستانه چارو همغږي کوونکي د UNOCHA په مرسته 

په افغانستان کې د بشردوستانه ټولنو همغږي په غاړه لري. 

ملګري ملتونه  د هیواد په ۳۴ والیتونو کې د فرعي دفترونو یا پروګرامونو له الرې حضور لري.  په 
والیتونو کې د ملګرو ملتونو  د کارکوونکو په هڅو کې د ځایي ادارې د  وړتیا د لوړولو، د سولې د رامینځ 
ته کولو او بیا پخالینې او همدا راز د ولسوالیو په کچه د مدني ټولنو په پیاوړتیا کې مرسته شامله ده.  دملګرو 
ملتونو یو شمیر ادارې لکه UNHCR ,WFP , UNICF  په بیالبیلو والیتونو کې فرعي څانګې او پروژې لري، 
یا ملګرو څخه  ادارې په ځایي کچه په ځانګړي توګه له کورنیو همکارانو  په داسې حال کې چې نورې 
د پروګرامونو په پلي کوولو کې کار اخلي. په کابل کې د یوناما پر مرکزي دفتر سربیره یوناما په کابل،  
کندهار، هرات، مزار شریف، جالل آباد، کندز، بامیان او ګردیز کې ۸ فرعي څانګې  او ۱۵ والیتي څانګې 
د دایکندي، جوزجان، میمنه، سر پل، فیض آباد، پلخمري، تخار، خوست، ارزګان، زابل، نیمروز، فراه، 
بادغیس، غور او کنړ په والیتونو کې  لري. او په پام کې ده چې د غزني په والیت کې هم یو دفتر پرانیزي. 
همدا راز د سیمه ییزې همغږۍ  په برخه کې په تهران، عشق آباد او اسالم آباد کې د اړیکو دڅانګو له خوا 

مرسته کیږي. 

په افغانستان کې د پراختیایي، بشري او سیاسي ننګونو  او حکومت سره مالتړ  ته د یو منطقي غبرګون لپاره 
هیوادنۍ ډله د واحد ستراتیژیک کاري چوکاټ او د ملګرو ملتونو د پراختیایي مرستو په کاري چوکاټ کې 
د ۱۳۸۹- ۱۳۹۲ کلونو د یو واحد په توګه عمل کوي. له پخواني تعریف سره سم د ملګرو ملتونو سیستم په 
ټولیزه توګه په افغانستان کې د یوې پراخې ستراتیژۍ الرښوونه  اود ملګرو ملتونو د  سیاسي، پراختیایي او  
بشر دوستانه  چارو  د ټولو اړخونو د انسجام  تضمین په غاړه لري.   له واحد ستراتیژیک کاري چوکاټ سره 
د  UNDAF له خوا  مرسته کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ټولو فعالو ادارو ته د پروګرام د پالن 
جوړونې یو کاري چوکاټ دی. د یادونې وړ ده چې UNDAF د هیواد په کچه د ملګروملتونو د سیسټم یو ګډ 
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غبرګون څرګندوي، او دغه اداره د هرې ادارې انفرادي پروګرامونه نه بدلوي. د ملګروملتونو د بشردوستانه 
اړخ پروګرام جوړونه د مرستې غوښتنې د یو ټینګ بهیر له الرې اداره کیږي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي 
مرستو دوهم کاري چوکاټ چې موده یې له ۱۳۸۹-۱۳۹۲ پورې ده، د ۱۳۸۸ کال د تلې په میاشت کې یې په 
کار پیل وکړ. د ملګرو ملتونو د ملکي ډلې) دهیواد په کچه( ۳۳ غړي په ګډه او په هر اړخیزه توګه دملي او 
نړیوالو ملګرو سره  دسال مشوروله الرې یې  د افغانستان له ملي پراختیایي ستراتیژۍ سره د مرستې لپاره  
کاري چوکاټ  برابر کړی دی. په  نوموړي چوکاټ  کې  درې دوه اړخیز پیاوړي کوونکي لومړیتوبونه  
برخه لري: ۱( حکومتداري او ثبات، ۲( باثباته معیشتونه:  کرهڼه، د خوړو خوندیتوب او د عایداتو یا ګټو 

فرصتونه، ۳( ټولنیز بنسټیز خدمتونه : روغتیا، ښوونه او روزنه، او به او د روغتیاساتنې خدمتونه.

 MACCA,IOM, UN-Habitat, UNIDO,UNOPS, UNCTAD, UNODC, د  ګډه  په  دواړو   UNDP او  یوناما 
UNFPA, ILO, UNIFEM او UNICEF   سره د لومړیتوب د لومړۍ برخې مشري په غاړه اخیستې ده. FAO له

ILO, UNDP, UNICEF, UNIDO, WFP, UN-Habitat, UNEP, UNFPA, UNHCR او UNIFEM سره د دوهمې 

برخې مشري په غاړه  اخیستې او همدا راز پر معیشت د تمرکز په برخه کې هم فعالیت کوي.  د لومړیتوب 
دغه برخې به د لیک لوست د زده کړې او حرفوي روزنو، لومړنیو او ثانوي او لوړو زده کړو په برخه کې 

د حکومت له هڅو سره مرسته وکړي او هغه به بشپړې کړي. 

د ملګرو ملتونو هیوادنۍ ډله د روغتیایي سیسټم او خدمتونو په ښه کولو،د څښاک دپاکو او بو، او روغتیاساتنې 
 WHO,  په ګډه د UNESCO او  UNFPA,UNICEF په برخو کې هم مرسته کوي. د دوی له نړیوالو دندو سره سم

WFP, FAO, UNIFEM او IOM  په ټینګ مالتړ  سره  ددې برخې مشري کوي.  

د ملګرو ملتونو د نوي کاري چوکاټ ۲۶ السلیک کوونکي دا دي:
 	)UNAMA( په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پالوی
 	)FAO( د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهڼې اداره
 	)UN-HABITAT( د ملګرو ملتونو د بشر د استوګنې پروګرام
 	)ILO( د کار نړیوال سازمان
 	)IOM( د کډوالو لپاره نړیواله اداره
 	)IMF( د پیسو نړیوال صندوق
 	)UNOCH( د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره
 	)UNDP( د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام
 	)UNEP( د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام
 	)UNESCO( د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي اداره
 	)UNFPA( د ملګرو ملتونو د نفوسووجهي صندوق
 	)UNHCR( د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ اداره
 	)UNICEF ( د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونووجهي  صندوق
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 	)UNIDO( د ملګرو ملتونو د صنایعو د پراختیا اداره
 	)UNIFEM( د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو پراختیایي صندوق
 	)UNIRIN( د ملګرو ملتونو د سیمه ییزو معلوماتوواحده شبکه
 	)MACCA( د افغانستان د ماین پاکولو د همغږۍ مرکز
 	)UNODC(د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر
 	)UNOHCHR( د بشري حقونو لپاره د عالي کمیشنر دفتر
 	)UNOPS( د پروژو د خدمتونو لپاره د ملګرو ملتونو اداره
 	)WFP( د نړۍ د خوړو پروګرام
 	)WHO( د روغتیا نړیوال سازمان
 	)WB( نړیوال بانک
 	)ADB( د آسیا پراختیا یي بانک
 	)UNCTAD( د سوداګرۍ او پراختیا په  اړه د ملګرو ملتونو کنفرانس
 	)UNAIDS( د  اچ . آی . وي/ ایډس په اړه د ملګرو ملتونو ګډ پروګرام
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پسمنظر
د ۱۳۸۰ لمریز کال د لړم په میاشت کې د طالبانو د رژیم له را پرځیدو وروسته، د افغانستان  د سیاسي ډلو 
مشران د ُبن په غونډه کې چې د ملگرو ملتونو په مالتړ په جرمني کې چیرې چې د ُبن تړون هم السلیک 
شو، سره راغونډ شول. دغه تړون لیک د افغانستان لنډمهاله اداره وټاکله او افغانستان ته د دوه نیمو کلونو 
په موده کې د تلپاتې حکومتي ادارو، او یو پراخ بنسټه، د جنسیت په وړاندې حساس، څو ملیتي او په بشپړه 
توګه د یواستازي حکومت د بیا جوړولو مهال وېش یې ترتیب کړ. د ۱۳۸۱ کال د غبرګولي د میاشتې بیړنۍ 
لویې جرګې، د افغانستان د لنډمهالې ادارې پر ځای د افغانستان انتقالي حکومت رامینځ ته كړ اوحامد کرزى 
یې د دولت د رئیس او د افغانستان د انتقالي دولت د پارلمان په نه شتون کې د افغانستان د موقت حکومت د 

مشر په توګه وټاکه.

د ُبن له مهال وېش سره سم، په یوه نوي اساسي قانون باندې )د اساسي قانون بشپړ متن .... مخ( خبرې 
اترې وشوي او د اساسي قانون د لویې جرګې )۱۸م مخ( له خوا چې د ۱۳۸۲ کال د لیندۍ له ۲۳مې څخه 
د مرغومي تر ۱۴مې نیټې پورې یې دوام درلود تصویب شو. اساسي قانون ټاکل شوي ولسمشرته دوه ټاکل 
شوي مرستیاالن او یوه ملي شورا چې له دوو مجلسونو څخه جوړه ده) ولسي جرګه او مشرانو جرګه(په 
واک کې ورکوي. په سیمه ییزه کچه،اساسي قانون د والیتي، ولسوالیو، کلیو او د ښاروالیو شوراګانو ټاکنې، 

همدا شان د ولسمشر له خوا د والیانو او ښارواالنو د ټاکلو وړاندیز کوي.

په هغو ټولټاکنو کې چې د ۱۳۸۳ کال د تلې په ۱۸مه نېټه تر سره شوي، حامد کرزی د ۵۵٪ رایو په ترالسه 
کولو سره د خلکو د رایو له الرې دافغانستان د لومړني انتخابي جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. هغه د 
۱۳۸۳ کال د لیندۍ په ۱۷مه نېټه لوړه وکړه چې له هغه سره سم انتقالي دولت په رسمي توګه د افغانستان 
اسالمي جمهوري دولت ته واوښت. په پام کې  وه چې د ملي شورا،د والیتي او د ولسوالیو د شورا ګانو 
ټاکنې به د جمهوري ریاست له ټولټاکنو سره سمې پیل شي خو، د امنیتي او تخنیکي ستونزو له کبله وځنډول 
شوي. په پای کې  د ولسي جرګې او والیتي شورا ګانو ټولټاکنې د ۱۳۸۴ کال د وږې په ۲۷مه نېټه تر 
سره شوي.  دوهمې ولسمشریزې او د والیتي شوراګانو ټاکنې په ۱۳۸۸ کال کې تر سره شوي چې دغه 
بحث پاروونکى بهیر د ولسمشر کرزي له دوهم ځل ټاکل کیدو سره پای ته ورسید، خو د ولسوالیو، كلیو او 

ښاروالۍ د شوراګانو ټاكنې تر سره نه شوي. 

په افغانستان کې حکومت 
اجرائیه ځواک

د افغانستان د مرکزي حکومت اجرائیه څانګه د ولسمشر د دفتر، دوو مرستیاالنو، لویې څارنوالۍ، د ۲۶ 
وزیرانو درلودونكې كابینې او همدا شان څو خپلواکو ادارو او نورو دولتي سازمانونو څخه جوړه ده) په ....
مخ كې د حكومتي جوړښت چارټ وګورئ(. ولسمشر په مستقیمه توګه دیوې پنځه کلنې مودې لپاره ټاکل 



د افغانستان مرکزي حکومت )د 13۸9 کال د مرغومي میاشت(
 

 خپلواکې ادارې او رياستونه
 ستره محکمه 
 په پارلماني چارو کې د دولت وزير 
  ادارهد جيوديزۍ او کارټوګرافۍ عمومي 
 د ستندردونو خپلواک رياست 
 د چاپيريال ساتنې خپلواک رياست 
 د ملي امنيت شورا 
 د علومو اکاډمي 
 يهئمرکزي احصا 
 د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کميسيون
 پر فساد د څارنې لوی رياست 
 د ولسي جرګې د چارو اداره 
 د مشرانو د جرګې د داراالنشا دفتر 
 د ملي امنيت رياست 
 لويه څارنوالي 
 د سپورت او اولمپيک لوی ريست 
 د کشف رياست 
 د سيمه ايزو ارګانونو خپلواک رياست 

 
 خپلواک کميسيونونه

 د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کميسيون 
 د سولې د ټينګښت خپلواک کميسيون 
 د کوچيانو د چارو د همغږۍ کميسيون 
 د ټاکنو خپلواک کميسيون 
  وزيرانو د شورا د داراالانشا دفترد اداري چارو او د 
 د ناورينونو په وړاندې د تيارۍ رياست 

 د ولسمشر دفتر

 دوهم مرستيال لومړی مرستيال

 قوه يهقضائ
 مقننه قوه

 مشرانو جرګه ولسي جرګه

 وزارتونه
 د پوهنې 
 ود لوړو زده کړ 
  د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو 
 د عامې روغتيا 
 د چارو د کډوالو او راستنيدونکو 
 د کليو د بيا رغونې او پراختيا 
 د ترانسپورټ او ملکي هوانوردۍ 
 د ښځو د چارو 
 د سرحدونو او قبايلو د چارو 
 د سوداګرۍ او صنايعو 
 د ملي دفاع 
 د ماليې 
 د بهرنيو چارو 
 د حج او اوقافو 
  د اطالعاتو او کلتور 
 د کورونيو چارو 
 د عدليې 
 د نشه ای توکو په وړاندې د مبارزې 
 هنې، اوبولګولو او مالدارۍد کر 
 د اقتصاد 
 د اوبو او انرجۍ 
 د کانونو 
 د فوايد عامې 
  د ښاري پراختيا او کور جوړونې 
 د پارلماني چارو 
 د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ 

 ستره محکمه 
 د استيناف محکمه 
 لومړنۍ محکمه 

د ولسمشر سالکاران
 هدايت امين ارسال د ولسمشر لوړ پوړی سالکار وزير 
 نعمت اهللا شهراني د ولسمشر لوړ پوړی سالکار 
  رنګين دادفر سپنتا د ملي امنيت په چارو کې د ولسمشر سالکار 
 عبدالرحمن اشرف د انرجۍ او کانونو په چارو کې د ولسمشر سالکار 
  فيض اهللا کاکړ په روغتيايي چارو کې د ولسمشر سالکار 
  محمد يوسف پښتون د ساختماني، تخنيکي، کانونو او د اوبو د چارو په برخه

کې د ولسمشر سال کار 
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وضعیت وزارت وزیر
تایید شوى محمد آصف رحیمي د كرهڼې، اوبولګولو او مالدارۍ  وزارت

تایید شوى اسداهلل خالد د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت
تایید شوى انورالحق احدي د سوداګرۍ او صنایعو وزارت

سرپرست امیرزى سنګین د مخابراتو او معلوماتي ټكنالوجۍ وزارت
تایید شوى ضرار احمد مقبل د نشه یي توكو په وړاندې د مبارزې وزارت
تایید شوى عبدالرحیم وردګ دملي دفاع وزارت
تایید شوى عبدالهادي ارغندیوال د اقتصاد وزارت
تایید شوى غالم فاروق وردګ د پوهنې وزارت
سرپرست محمد اسمعیل خان د انرژۍ او اوبو وزارت
تایید شوى عمر زاخیلوال د مالیې وزارت
تایید شوى زلمى رسول د بهرنیو چارو وزارت
تایید شوى آصف نیازي د حج او اوقافو وزارت
سرپرست سرور دانش د لوړو زده كړو وزارت
تایید شوى سید مخدوم رهین د اطالعاتو او كلتور وزارت
تایید شوى بسم اهلل محمدي د كورنیو چارو وزارت
تایید شوى حبیب اهلل غالب د عدلیې وزارت
تایید شوى آمنه افضلي د كار،ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت
تایید شوى وحید اهلل شهراني د كانونو وزارت
سرپرست ډاكټر ثریا دلیل د عامې روغتیا وزارت
تایید شوى عبدالقدوس حمیدي د فواید عامې وزارت

تایید شوى جماهیر انوري د كډوالو او راستنیدونكو وزارت
تایید شوى جاراهلل منصوري د كلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت
سرپرست داود علي نجفي د ترانسپورټ او ملكي هوانوردۍ وزارت
سرپرست سلطان حسین حصاري د كورجوړونې او ښاري پراختیا وزارت
سرپرست حسن بانو غضنفر د ښځو د چارو وزارت

تایید ته اړتیا نه لري ډاكټر محمد همایون عزیزي د پارلماني چارو وزارت

د افغانستان د حكومت وزارتونه او وزیران د 13۸9 كال د لیندۍ میاشت
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کېږي او کوالی شي په اعظمي توګه د دوو دورو لپاره  خدمت وکړي. د ولسمشرۍ ټاکنو نوماند کوالی شي 
خپل دوه مرستیاالن هم  په همدې  وخت کې ونوموي.  ولسمشر د دولت مشر، د کابینې رئیس او د وسله 

والو ځواکونو اعلی سر قومندان دی. 

په ټولیزه توګه  د ولسمشر دفتر؛ په خپله د ولسمشرله دفتر، د امنیت  شورا، د رسنیو دفتر، او د اداري چارو  
له دفتر څخه جوړ دی چې د اداري چارو دفتر ولسمشر،  د ولسمشر مرستیاالنو او د ولسمشر سالکارانو ته 

اداري ، لوژستیکي او مالي مرستې برابروي. 

ولسمشر وزیران، لوی څارنوال، د افغانستان بانک رئیس) مرکزي بانک(، د سترې محکمې غړي، د ملي 
امنیت رئیس او د سرې میاشتې د ټولنې رئیس ټاکي. چې تر ټاکلو وروسته نوماندان ملي شورا ته  د باور 
د رایو د تر السه کولو لپاره  معرفي کیږي او که چیرې  له ملي شورا څخه د باور رایې تر السه نه کړي 
نو په دې دنده نه شي ګومارل کیدای. د ۲۴  نوماندانو وزیرانو له ډلې څخه چې د جمهور رئیس له لورې د 
۱۳۸۸ کال د لیندۍ په میاشت کې ملي شورا ته معرفي شوي وو یواځې ۷ تنه د ولسي جرګې له خوا د باور 
د رایې په تر السه کولو بریالي شول. د ۱۳۸۸ کال د مرغومي  او د ۱۳۸۹ كال د غبرګولي په میاشتو كې 
ګڼ شمیر وزیران ولسي جرګې ته له دوهم ځل معرفي كیدو وروسته تایید شول خو ۱۰ تنه یې د سرپرستو 
وزیرانو په توګه په دنده كې پاتې دي. د اساسي قانون له مخې نورې ټولې اجرا ئیوي دندې  د ولسمشر د 
مرستیاالنو په ګډون ، د کابل ښاروال، او د بیالبیلو کمیسیونونو مشران د ولسمشر له خوا ټاکل کیږي  او د 

ملي شورا تایید ته اړتیا نه لري.

مقننه ځواک
ملي شورا

د ۱۳۸۳ کال د اساسي قانون له مخې، ملي شورا یا پارلمان  له دوو مجلسونو) ولسي جرګه او مشرانو جرګه( 
څخه جوړه ده. نوي ملي شورا د لومړي ځل لپاره د ۱۳۸۴ کال د لیندۍ په میاشت  کې د همدې کال د وږې 

د میاشتې  له پارلماني ټاکنو څخه وروسته غونډه وکړه. 

د ولسي جرګې غړي د والیتي ټاکنیزو حوزو له الرې د یوې پنځه کلنې دورې لپاره ټاکل کېږي. اوسمهال 
په ولسي جرګه کې ۲۴۹ څوکۍشته؛ په اساسي قانون  کې په اعظمي توګه تر ۲۵۰ څوکیو یادونه شوي ده.  
څوکۍ د والیتونو د وګړو دشمیر له مخې وېشل کېږي )جدول  ته ځیر شئ(.  په اساسي قانون کې یادونه 
شوي چې په منځنۍ توګه د هر والیت  دوه څوکۍ چې ټولې ۶۸ څوکۍ کیږي د  ښځو لپاره ځانګړي کیږي. 
که څه هم چې د ۱۳۸۴ کال له ټاکنو راهیسې د کوچیانو مسأله د پارلمان د غړو په مینځ کې په یوه تاوده 
بحث بدله شوي ده۱۰ څوکۍ د کوچیانو لپاره په پام کې نیول شوي چې  له دې ډلې نه درې یې باید ښځو ته 
ورکړل شي. د مشرانو جرګه ۱۰۲ غړي لري چې  په ګډه توګه د ولسمشر  له خوا)  یو پردریمه برخه( او 
د  ولسي جرګې، د والیتونو او ولسوالیو د شورا ګانو) دوه پر دریمه برخه( له ټاکنو څخه وروسته د غیر 
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مستقیمو ټاکنو له الرې  ټاکل شوي دي. اساسي قانون څرګندوي چې د مشرانو جرګې غړي په الندې ډول  
ټاکل کیږي اویا هم انتصابېږي.  

د هرې والیتي شورا له غړو څخه، اړونده شورا یو کس د څلورو کلونو لپاره ټاکي. 	 
د هر والیت د ولسوالیو له شوارګانو څخه، اړونده شوراګانې یو کس د دریو کلونو لپاره ټاکي. 	 

 ولسمشر د پاتې غړو یو پر دریمه برخه چې په کې د معلولینو او کوچیانو دوه دوه استازي  دي د یوې پنځه 
کلنې دورې لپاره  ټاکي. چې د ولسمشر ددغو انتصاب شوو غړو ۵۰ سلنه باید ښځې وي. 

په داسې حال کې چې اساسي قانون د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو په اړه صراحت لري خو ترننه پورې 
دغه ټاکنې  نه دي تر سره شوي. یوه لنډمهاله حل الره په نظر كې نیول شوي ده: هره والیتي شورا د یوه 
پرځای خپل دوه غړي مشرانو جرګې ته ټاکي )چې یو د څلورو کلونو او بل د دریو کلونو لپاره تر هغه چې 
د ولسوالیو ټولټاکنې تر سره کېږي(.په دې توګه د ټاکل شوو کسانو   یو پر دویمه برخه انتصابي غړي دي.  
له دې مؤقتي حل الرې څخه شپږ کاله وروسته ال هم د ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو لپاره پالنونه روښانه 
نه دي او دغه ټاکنې  اوس هم  ځنډیدلې دي. دمشرانو جرګې د جوړښت دغه لنډ مهاله الره به د ولسوالیو د 

شوراګانو تر جوړیدو پورې همداسې پر ځاى پاتې وي. 

د ملي شورا غړي باید افغانان وي. او ولسي جرګې ته د نوماندۍ پرمهال نوماند باید لږ تر لږه ۲۵ کاله عمر 
ولري، په  داسې حال کې چې د مشرانو جرګې غړي باید د ټاکنې او یا د انتصاب پر مهال  لږ تر لږه  ۳۵ 
کاله عمر ولري. په یو وخت کې د دواړو جرګو )ولسي جرګې او مشرانو جرګې( د غړیتوب تر السه کول 

شوني نه دي. 

ملي شورا په کال کې دوه ځلې عادي غونډې کوي او د کار موده یې په کال کې ۹ میاشتې ده. غونډې ترهغه 
وخته  چې  د ملي شورا د رئیس  او یا لږ تر لږه د ۱۰ تنو غړو له خوا یې د پټوالي غوښتنه نه وي شوي او 

د شورا له خوا  تایید شوي نه وي، آزادې او د ولس پرمخ پرانیستې دي. 

د اساسي قانون د ۹۰ مادې پر بنسټ، ملي شورا دا الندې واکونه لري: 
د قوانینو او تقنیني فرمانونو تصویب، تعدیل یا لغو كول،	 
د ټولنیزې، کلتوري، اقتصادي او ټكنالوژیکي پراختیا د پالنونو تصویب،	 
د دولتي بودیجې تصویب او د پورونو داخیستلو یا وركولو اجازه،	 
د اداري واحدونو جوړښت، تعدیل او یا لغو كول،	 
د نړیوالو قوانینو او تړونونو تایید یا له هغوي سره د افغانستان  د غړیتوب  لغو کول، 	 
نور هغه واکونه  چې په اساسي قانون کې  یې یاد ونه شوي ده.	 

پالیسي او قانون جوړونه کېدای شي د ولسمشر د دفتر، هر وزارت  یا د ملي شورا له خوا ترسره شي، چې 
بیا د ملي شورا د دواړو مجلسونو له خوا تر  تصویب او د ولسمشر له خوا  تر توشیح وروسته په یو قانون 

بدلیږي. د اساسي قانون ۹۴مه ماده څرګندوي چې:
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قانون هغه مصوبه ده چې د ملي شورا د دواړو مجلسونو له خوا تصویب او د جمهور رئیس له خوا 	 
توشېح شي، مګر دا چې په اساسي قانون كې بل ډول څرګنده شوي وي.

كه چیرې جمهور رئیس د ملي شورا له مصوبې سره موافقه ونه لري كوالى شي چې د وړاندې كېدو تر 	 
نیټې وروسته په پنځلسو ورځو کې د مناسبو  دالیلو له ښودلو سره ملي شورا ته مسترده کړي.

ددې وخت په تېریدو سره اویا دا چې ولسي جرګه یو ځل بیاهغه د ټولو غړو له دریو برخو څخه په دوو 	 
برخو رایو تصویب کړي، مصوبه توشیح شوي ګڼل کېږي او نافذیږي. 

هم  خوا  له  وزارتونو  د  توګه  انفرادي  په  الرښوونې(  او  امرونه  )مقررې،  لکه  اسناد  تقنیني  ټاکلي  ځینې 
باید د سپارلو له نیټې څخه د یوې میاشتې په ترڅ کې  یا توشیح شوی فرمان  صادرېدای شي. یوه الیحه 

تصویب شي. په ولسي جرګه کې ۱۸ او د مشرانو په جرګه کې ۱۴ کمیسیونونه شته. 

د ۱۳۸۱ کال د ُبن تړون څرګنده کړه چې د ۱۳۴۳ کال اساسي قانون او نور شته قوانین) که چیرې  د ُبن له 
تړون  او یا هم د افغانستان  له نړیوالو ژمنو سره په تناقض کې نه وي( به د نوي اساسي قانون ترتصویبه 
پورې یو لنډ مهاله  قانوني کاري چوکاټ رامینځ ته کړي. نوی اساسي قانون  په ۱۳۸۳  کال کې نافذ شو 
او د خپلو موادو د په پام کې نیولو سره  سم  یې ګڼ شمیر فرمانونه او قوانین تصویب كړي دي.  د عدلیې 
وزارت د تقنین  ریاست  چې د قوانینو د تسوید دنده پرغاړه لري ګڼ شمیر قوانین یې تسوید کړي چې د 
پخوانیو قوانینو ځای یې نیولى دی. یو شمیر متناقض قوانین چې د پخوانیو بیال بیلو رژیمونو له خوا تصویب 

شوي وو که څه هم چې  پاتې دي  خو د هغو د همغږي کولو لپاره هڅې روانې دي. 

ملي شورا ته مالتړ
د یو شمیر  نړیوالو فعالینو له خوا  لکه د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP د SEAL پروژه ) د 
افغانستان د پارلمان له جوړیدو سره مرسته( چې د ۱۳۸۳ کال د سلواغې په میاشت کې پیل او د ۱۳۸۶ 
کال د کب په میاشت کې د څلورو نورو کلونو لپاره وغځول شوه، ملي شور ا ته تخنیکي مرستې او مالتړ 
برابرشوی،  نوموړي پروژه د حقوقي مرستو په ګډون  دمعلوماتو او اړیکو ټکنالوژي،  د پارلماني پراختیا 
او عامه  پوهاوي پروګرامونه، د پروژو مدیریت،  او تخصصي  روزنې  وړاندې کوي.  په دې وروستیو 
کې  د سیال پروژه  د پارلمان په د ننه کې د سیاسي ګوندونو په هڅولو کې ښکیل ده.   د افغانستان د پارلمان 
مرستندویه پروژه )APAP-www.sunyaf.org( یو بل مهم نوښت دى چې د امریكې د متحدو ایالتونو د نړیوال  
پراختیایي پروګرام )USAID( په مالي مالتړ د نیویارک  د ایالتي پوهنتون )SUNY( د نړیوالې پراختیا د مركز 
له خوا پلى كیږي )SUNY/CID(. دغه پروژه په ۱۳۸۳ كال كې د داسې یوه پارلمان په رامینځ ته كیدو كې چې 
“ د یوې پیاوړې، خپلواكې او اغیزمنې مشوره وركوونكې ادارې په توګه د دندې د تر سره كولو وړتیا  ولري 
” د مرستې په موخه رامینځ ته شوه. د غه پروژه د افغانستان د پارلماني ټولنې له الرې د قانون جوړونې 
په چارو كې د پارلمان د غړو د خورا اغیزمن مالتړ په موخه د ملي شورا د داراالنشا د سازماني وړتیا د 
لوړولو لپاره كار كوي. همدا راز د افغانستان د پارلمان مرستندویه پروژه تقنیني، پارلماني او څارنېزو چارو 
په تر سره كولو كې په خپله د پارلمان د غړو د وړتیا د پیاوړي كولو په برخه كې هم كار كوي. چې په دې 
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كې له مؤكلینو سره د ملي شورا د ښكیلتیا د زیاتولو او د حكومت د اجرائیه څانګې، مدني ټولنې، نا دولتي 
سازمانونو او رسنیو  سره د هغې د اړیكو د رامینځ ته كولو لپاره مرستې شاملې دي. دغه پروژه د قانون 
جوړونې د خبرپاڼې په ګډون چې په منظم ډول خپریږي او د پارلماني چارو په اړه نوي مطالب لري ګڼ 
شمیر سرچینې  د نړیوالې ټولنې په واك كې وركوي. نور سازمانونه  چې د ملي شورا مالتړ کوونکي دي 
او یا هغې ته مالتړ برابروي، دا دي:  د د جمهوري غوښتونکو نړیوال انستیتیوټ )IRI(، ملي ډموکراټیک 
انسټیتوت)NDI(، د ټاکنیز سیسټم  لپاره نړیوال بنسټ ) IFES(، )FES (Friedrich-Ebert-Stiftung(، نړیوال 

.)UNIFEM( او د ښځو لپاره د ملګر و ملتونو وجهي صندوق )Global Rights(حقونه

والیتي شوراګانې
ټولې ۳۴ والیتي شوراګانې د والیتونو د وګړو د شمېر له مخې له  ۹ څخه تر۲۹ پورې غړي لري چې د 
رایه ورکونې په یو واحد مرکز کې ټاکل کیږي. نوماندي باید د همهغه والیت اوسیدونکي وي په کوم کې چې 
هغوي ځان ټاکي، او دوی نه شي کوالی چې په یوه وخت کې هم ملي شورا او هم والیتي شورا ته ځانونه 
ونوموي. د ټاکنو د قانون له مخې د والیتي شوراګانو د څوکیو یو پر څلورمه برخه باید ښځو ته ځانګړي شي. 
له هرې والیتي شورا څخه دوه تنه به په مشرانو جرګه کې دنده تر سره کوي )چې دغه شمېر به د ولسوالیو 
د شوراګانو له جوړیدو وروسته یوه تن ته را ټیټ شي(. د اساسي قانون له غوښتنې سره سم  چې د والیتي 
شورا ګانو ټاکنې باید په هرو څلورو کلونو کې یو ځل تر سره شي تر اوسه پورې  د والیتي شوراګانو لپاره 
دوه دورې ټاکنې یوځل په ۱۳۸۴ او یو ځل په ۱۳۸۸ کلونو کې تر سره شوي دي. او په دې توګه د والیتي 

شوراګانو راتلونکې ټاکنې به په ۱۳۹۲ کال کې تر سره شي. 

د ۱۳۸۶ کال د والیتي شورا ګانو قانون د دغو شوراګانو د مسئوولیتونوپه اړه ناڅرګنده دی او د دوی د 
کره ونډې په اړه د پام وړ مغشوشتیا موجوده ده، په داسې حال کې چې یو حکم شته خو دا څرګند نه دی او 
دوی ته د پریکړې کولو واک نه ورکوي. تر دغه دمه د والیتي شوراګانو فعالیتونه دا دي: مشرانو جرګې 
ته د دوى د خپلو غړو څخه د والیتي استازو ټاكل؛ د والیتونو د پراختیایي او اداري چارو په ښه والي کې 
ګډون او والیتي چارواکو ته  د پراختیایي پالنونو په ګډون د بېالبېلو موضوعاتو په اړه سال مشورې ورکول 
او په دې لړ کې مرسته کول. چې د دوی ونډه په  نوموړو والیتونو کې اکثرًا د شورا او والي تر مینځ پر 

اړیکو والړه ده. 

د ولسوالۍ شوراګانې 
له اساسي قانون سره سم ، د ولسوالیو شوراګانې به د ولسوالیو د وګړو د شمیر له مخې له پنځو څخه تر 
پنځلسوغړي ولري او په هرو درېوو کلونو کې به یو ځل  ټاکل کیږي.  نوماندان باید د هم هغې ولسوالۍ 
اوسیدونکي اوسي په کومه کې چې هغوي ځان ټاکي. که چیرې د ولسوالیو شوراګانې جوړی شي بیا به د 

مشرانو د جرګې دغړو له دریو برخو څخه یوه برخه وټاکي.
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که څه هم چې تر ننه د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې تر سره شوي نه دي خو ددې کار لپاره یو لړ الملونه 
موجود دي.  لومړى،  په ځینو سیمو کې دولسوالیو پولې تایید شوي نه دي نو له دې امله د ولسوالیو د وګړو 
شمیرل  او  په دې اړه چې د ې ولسوالیو ته څو څوکۍ ځانګړي شي قضاوت شونی نه دی. چې دغه ستونزه 
د هیواد د یوې نوي سرشمیرنې د نه شتون له کبله نوره هم  پیچلې کیږي. دوهم ،  د ولسوالیو د پولو نا 
څرګندوالي ته په پام سره د رایه ورکوونکو نوم لیکنې  د ولسوالۍ  له الرې نه بلكې د والیت له الرې تر 

سره کیږي.  نو د ولسوالیو د شوراګانو د  ټاکنو لپاره  د نوم لیکنې یو بل بهیر ته اړتیا ده.   

د اساسي قانون د ۱۱۰ مادې پر بنسټ که چیرې  دیوې لویې جرګې جوړیدو ته اړتیا وي ) د بیلګې په توګه، 
د اساسي قانون د بدلون او یا “د هیواد پر سترو ګټو یا مصالحو د بحث لپاره”(،  نو دغه لویه جرګه باید  د 
ملي شورا او د والیتي او ولسوالیو د شوراګانو له رئیسانو څخه جوړه وي. نو په دې صورت کې به د  لویې 

جرګې د جوړولو لپاره  د ولسوالیو د شوراګانو جوړول  اړین وي. 

د کلیو او د ښاروالیو شورا ګانې 
اساسي قانون د آزادو، عمومي، پټو او مستقیمو ټولټاکنو له الرې د کلیو د شوراګانو، د ښاروالیو د شوراګانو 
او د ښارواالنو د ټاکنو غوښتنه هم کوي. د کلیو شوراګانې به د دریو کلونو لپاره وټاکل شي. د ښاروالیو 
د شوراګانو او د ښارواالنو د ټاكلو مودې ال تر اوسه څرګندې نه دي، او د كلیو او ښاروالیو د شوراګانو 
احکام په اساسي قانون یا په ټاكنیز قانون کې په تفصیل سره نه دي څرګند شوي. داسې نه ښکاري چې ددغه 

ارګانونو تولټاکنې به په راتلونکو څو کلونو کې تر سره شي. 

قضائیه ځواک
په افغانستان کې مهم تلپاتې عدلي ارګانونه ستره محکمه، لویه څارنوالي او د عدلیې وزارت دی. 

د۱۳۸۳ کال اساسي قانون څرګندوي چې: “ قضائیه قوه د افغانستان د اسالمي دولت یوه خپلواکه څانګه ده. 
قضائیه قوه له سترې محکمې، عالي محکمې، استیناف او لومړنیو محکمو څخه جوړه ده چې جوړښت او 
صالحیتونه یې د قانون له مخې ټاکل کېږي.” د ۱۳۸۴ کال په غبرګولي کې، یو نوی قانون چې قضائیه قوه او 
محکمې تنظیموي د کابینې له خوا تصویب شو. ددغه قانون تر رامنځ ته کېدو پورې، دغه سیسټم د افغانستان 
د ۱۳۶۸ کال د محکمو د قضایي صالحیت او الرښوونو له الرې  اداره کیده )د رسمي جریدې ۶۳ مه ګڼه، 
۱۳۶۹ لمریز کال(. نوی قانون محکمې په دریوو برخو وېشي: ستره محکمه، د استیناف محکمې، او لومړنۍ 
محکمې. د اړتیا په وخت او په ځانګړو پېښو کې دغه قانون د ګرځنده محکمو د جوړولو یا د سفرحکم هم 

کوي چې دا کار باید د ولسمشر له خوا تصویب شي. 

ستره محکمه یو ستر واکمن ځواک دی: په دندو کې یې  پرقوانینو، فرمانونو، نړیوالو تړونونو او د نړیوالو 
لوز نامو بیاکتنه شامله ده  څوډاډ تر السه شي چې د نوموړو قوانینو مواد له اساسي قانون سره سمون لري. 
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لویه څارنوالي یوه خپلواکه اداره  ده چې د اجرائیه څانګې یوه برخه جوړوي او د څیړنو او پلټنو مسئوولیت 
لري.

د هیواد په کچه رسمي قضایي سیسټم  ته الس رسى خورا توپیر لري.  په افغانستان کې د النجو یوه ستره 
برخه د رسمي محكمو له نظام څخه بهر په ځانګړي توګه خو نه په انحصاري ډول په کلیوالو سیمو کې 
حل کېږي. دټولنې په کچه عدلي میکانیزمونه )شوراګانې او جرګې(اکثرًا مدني او جنایي النجې د اسالمي، 
او د هم هغې سیمې د دودیزو یا عرفي او قومي قوانینو پر بنسټ څیړي او د حل الره ورته مومي. نو 
له همدې کبله، عدلي سیسټم له دواړو رسمي او غیر رسمي میکانیزمونو څخه جوړ دی چې په کې مدني 
قانون،اسالمي، او دودیز یا عرفي / قومي قوانین  شامل دي. ډیرې بیلګې شته چې رسمي او غیر رسمي 
میکانیزمونه او فعالین یوله بله سره ښکیلوي. د ځمکې او ملکیت موضوع ګانو پورې اړوند د دغو سیسټمونو 
په مینځ کې ګډ عناصر شته خو دغه سیسټمونه  کیدای شي د جرمي مسألو او د جزا د رول او ماهیت په 

برخه كې  له یو بل څخه په بى سارې توګه جال شي. 

لکه څرنګه چې د ُبن په تړون کې څرګنده شوي ده، د عدلي سمون کمیسیون د ۱۳۸۱ کال د لړم په میاشت 
کې په پاشل شوي عدلي سیسټم د بیا کتنې په موخه رامینځ ته شو. دغه کمیسیون د عدلي سیسټم د جوړښتي 
او فزیکي بیا جوړولو د الرښوونې دنده لري، نوي او اسالمي قوانین سره انډولوي، د حقوقي ادارو ډیروالى 
په نښه کوي او د عدلي څانګې د بېالبېلو برخو د ونډو او د رپوټ ورکولو جوړښت روښانوي. نوموړى 
کمیسیون یوه موقته اداره وه چې په ۱۳۸۴کال کې یې دندې او مسوولیتونه تلپاتې عدلي ادارو ته وسپارل 
شوي. د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژۍ دبهیر د یوې برخې په توګه  په ملي کچه د عدلي سکټور د 
نوښتونو همغږي د عدلي سکټور د سال کارې ډلې  پر غاړه ده. د افغانستان دملي پراختیایي ستراتیژۍ له 
مخې  د ملي عدلي پروګرام  د پروژې د څارنې کمیټه  او د پروګرام  د مالتړ اداره په پام کې لري چې د 

همغږۍ  دغه دندې په غاړه واخلي. 

اساسي قانون قاضیانو ته اجازه ورکوي چې د مدني  او یا اسالمي قوانینو په برخه كې وروزل شي. برحاله 
قاضیان د سیاسي ګوندونو د غړیتوب  د تر السه کولوحق نه لري.

ستره محکمه
له اساسي قانون سره سم ستره محکمه ۹ غړي لري چې د ولسمشر له خوا او د ولسي جرګې دتایید سره سم 
د یوې لس کلنې دورې لپاره ټاکل کېږي. ولسمشر د ۹ غړو له مینځه یو غړۍ د قاضی القضات یا د سترې 
محکمې درئیس په توګه ټاکي. ستره محکمه د ټولو ملي، والیتي او ولسوالیود محکمو د کارکوونکو، بودیجې 

او د پالیسۍ د پریکړو مدیریت په غاړه لري. 

ستره محکمه لږ ترلږه په دوو اوونیو کې یو ځل منظمې ناستې تر سره کوي او فوق العاده غونډې له غوښتنې 
سره سم  تر سره کېږي. د سترې محکمې د نصاب لپاره کم تر کمه د شپږو غړو حضور اړین دی او پریکړې 
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د رایو په اکثریت سره  تر سره کېږي. ستره محکمه په څلورو دېوانونو ویشل شوي ده لکه د جزاعمومي 
دیوان، دعامه/ملي امنیت دیوان، دمدني او عامه حقونو دیوان او سوداګریز دیوان چې دهر یوه مشري د 

سترې محکمې د یوقاضي په غاړه ده. 

د سترې محکمې ۹ غړو د ۱۳۸۵ کال د زمري په ۱۴مه نېټه لوړه وکړه. نوي محکمه د مخکینۍ  محافظه 
کارې  محکمې په پرتله په منځالرو، تکنوکراتانو او د لوړو زده کړو درلودونکوغړو باندې سمباله شوي ده. 

داستیناف محکمې
د استیناف محکمې د هیواد په ټولو والیتونو کې فعالې دي )که څه هم چې په ځینو والیتونوکې د استیناف 
دقضیو د اوریدو لپاره د قاضیانو شمیر کافي نه دی(. نوموړي محکمې له رئیس، نورو قضایي غړو او 
د دیوانونو له  رئیسانوڅخه جوړې دي. د استیناف محکمې په ګڼ میشته والیتونو کې پنځه دیوانونه لري: 
دجرمونوعمومي دیوان )چې ترافیکي پیښې هم څیړي(، عامه امنیت، مدني او کورنی دیوان، عامه حقونه 
او د سوداګرۍ دیوان. او په هغو والیتونو کې چې د وګړو شمیر یې لږ دی نوموړي محکمې څلور دیوانه 
لري:  لومړنۍ ښاري محکمه، د جرمونو عمومي دیوان، مدني دیوان او د عامه امنیت دیوان. یواځې د کابل 
د استیناف محکمه د ځوانانو محکمه لري چې د ځوانانو په اړه د پیښو د اوریدلو په موخه رامینځ ته شوي ده 
سره له دې په ډیرو والیتونو کې قاضیان د ځوانانو د قضیو په اړه تجربې لري او یا هم روزل شوي دي. د 
استیناف محکمې په اړوندو والیتونو کې د لومړنیو محکمو د مقرراتواو پریکړو څارنه کوي او دا صالحیت 
لري چې د هغوي مقررات او پریکړې سمې،  له مینځه یوسي،تعدیل، تایید او  یا دغه مقررات  او پریکړې 

باطلې کړي. دوی په قضایي شخړو باندې د نفوذ او پریکړو صالحیت هم لري. 

ابتدایي محکمې
د ولسوالیو په کچه، البتدایي ښاري محکمه) چې د والیت په مرکزکې لومړنۍ محکمه ده( له پنځو دیوانونو 
څخه جوړه ده: د جرمونو عمومي دیوان، مدني دیوان، دعامه حقونو دیوان، د عامه امنیت دیوان او د ترافیکو 
دیوان. لومړنۍ محکمې له مرکز څخه بهر په ټولو ولسوالیو کې درې دیوانونه لري: د جرمونو عمومي 
دیوان، دعامه امنیت دیوان، او مدني او دعامه حقونو دیوان. په ګڼ شمیر ولسوالیو کې د امنیتي ستونزو له 
کبله اوس مهال فعالې لومړنۍ محکمې شته دي. په زیاترو قضیو کې قاضیان د لومړنۍ محکمې ناستې د 

والیت  په مرکز کې تر سره کوي. 

د ټولو جنایي قضیو پلټنه د پلټنې د دفتر  له خوا پیلیږي او دوسیې یې په لومړنیو محکمو کې ساتل کیږي؛ 
د مدني حقونو دوسیې د عدلیې په وزارت کې ساتل کیږي. له دې وروسته  د لومړنۍ محکمې له لوري د 
یوې پریکړې تر صادرولو پورې یو لړ قضایي غونډې تر سره کیږي.  د دودیزې  موضوع په توګه زیاتره 
قضیې چې په لومړنیو محکمو کې  فیصله کیږي د استیناف غوښتنې لپاره د استیناف محکمو ته استول کیږي. 
کله چې استیناف سترې محکمې  ته ورسید نو اکثرًا قاضیان قضیه بیرته لومړنۍ محکمې ته د نوو پلټنو په 
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موخه  استوي. 

عامه سکټور
جوړښت

مرکزي  له  سکټور  عامه  افغانستان  د 
والیتونو  د  ښاروالیو  حکومت،والیتونو، 
ولسوالیو)د  او  واحدونه(  فرعي  )ښاري 
همدا  واحدونه(،  فرعي  کلیوالي  والیتونو 
په  یې  ډیر  )چې  تصدیو  دولتي  له  شان 
څخه  دي(  شتمنۍ  دولتي  توګه  بشپړه 
مرکزي  د  لکه  ادارې  دولتي  جوړدی. 
حکومت وزارتونه او ادارې چې له خپلو 

ټاکلو بودیجو سره د لومړنیو بودیجوي واحدونو په توګه ګڼل کیږي. 

په اصل کې، افغانستان یو موټی هیواد دی: ټول سیاسي واک په کابل کې له حکومت سره دی. د والیتونو او 
ولسوالیو د ادارې قدرت او مسؤولیت د مرکزي حکومت له خوا ټاکل کیږي ) نو ځکه  ګوښه کوالی  یې هم 
شي(. خو بیا هم والیتونه او ولسوالۍ د سیمه ییز حکومت د قانوني واحدونو په څیر پیژندل کېږي، هغوي د 
خپلو پالیسیو په اړه پرېکړو کې خپلواکه  نه دي. د ځینو سیمه ییزو ځواک لرونکو د سیاسي او پوځي قدرت 
دپه پام کې نیولو سره، حقیقت دا دی چې، بې له شکه ځینې والیتونه په پرېکړو کې د پام وړ صالحیت لري. 

د  ګڼلۍ دی“ حکومت  مجاز  له الرې  د غو څرګندونو  د  یې  نه مرکزیت  توګه،  په څرګنده  قانون  اساسي 
مرکزیت د اصولو د په پام کې نیولو سره، د اقتصادي، ټولینزو او فرهنګي چارو د ګړندي کولو او ودې او 
د هیواد په پراختیا کې د خلکو د زیاتې ونډې په موخه  له قانون سره سم ښایي ځینې صالحیتونه ځایي ادارو 
ته وسپاري( )۱۳۷ ماده(.” دا ماده څرګندوي چې یوه والیتي شورا به په هر والیت کې له ټاکل شوو غړو 

څخه جوړه شي او دا چې د ولسوالیو او کلیو شورا ګانې به  هم ټاکل کیږي. 

د هیواد ۳۴ والیتونه د سیمه ییزې ادارې بنسټیز واحدونه دي. والي چې د جمهور رئیس له خوا ګومارل 
کېږي، د والیت په کچه د اجرائیه ځواک استازی دی. والیتونه جال سیاسي واحدونه  نه دي او رسمًا، د خپل 
د اداري جوړښت، د لوړرتبه کارکوونکوپه ګومارلو او د کار د ځواک د اندازې او ترکیب په اړونده پرېکړو 
کې څه نا څه ونډه لري. په حقیقت کې، د هر والیت اداره د مرکزي حکومت د وزارتونو د څانګو یوه ټولګه 
ده. د والیتي کارکوونکو د ګومارنې ډیرې پرېکړې په کابل کې د اړوند وزارت له خوا د اداري چارو د دفتر 
په تفاهم او د اداري سمون او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون د ر رئیس تر څارنې الندې تر سره کېږي  
د ۱۳۸۶ لمریز کال له پېل سره سم به ځینې ټاکلي پوستونه د اداري سمون او ملکي خدمتونو د ګومارنې د 
خپلواک پالوي تایید ته هم اړتیا لري. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ریاست )IDLG ( د سیمه ییزې ادارې 

په قانوني توګه د حکومت پېژندل شوي واحدونه

څلور دیرش والیتونه

کابو ۳۸۴ ولسوالۍ- د هر والیت ولسوالۍ د شمیر له 	 
مخې د ۴ او ۲۷ تر مینځ سره  توپیر لري. 

د والیتونو ښاروالۍ- د اصولو له مخې هر والیت یوه 	 
ښاروالۍ لري. 

یوه  	  ولسوالۍ  هره  حده  ډېره  تر  ښاروالۍ-  ولسوالیو  د 
کلیواله ښاروالۍ لري خو ځینې یې بیا نه لري. 
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لپاره د یو حکومتي ارګان په توګه د ۱۳۸۶ کال د زمري په میاشت کې جوړ شو. د دغه ریاست موخه په 
سیمه ییزه کچه د اغېزمنې حکومتدارۍ او ثبات رامنځ ته کول دي، او همدارنګه د والیانو ولسواالنو، والیتي 

شوراګانو او ښاروالیو )د کابل له ښاروالۍ پرته( د څارنې دنده پرغاړه لري.   

والیتونه په ولسوالیو او ښاروالیو وېشل کېږي. د والیت او د هغه د اړوندو ولسوالیو داداري چارو سمبالول 
پوړي  لوړ  ولسوالیو  د  وزارت  مرکزي  کې  کابل  په  دي.  ورته  اړیکو سره  ترمینځ  مرکز  د  او  والیت  د 
کارکوونکي ګوماري او بودیجه یې ټاکي، خو یواځې په رسمي توګه، والیتي چارواکو ته په دې برخه کې 
څه نا څه  واک ورکوي. ښاروالۍ د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ریاست له خوا او په ځینو والیتونو کې 
د والي له خوا چې د پام وړ نفوذ لري څارل کېږي. که څه هم  چې ښاروالۍ خپله د خپلو مالیو په راټولولو 
او ساتلو مکلفې دي خو د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ریاست په هره ښاروالۍ کې د کارکوونکو شمېر او 
بودیجې تصویبوي. په ځینو والیتونو لکه په هرات او کندهار کې، کلیوالي ښارواالۍ له والیتي ښاروالیو 
سره د رپوټ ورکولو اړیکه لري که څه هم چې دا کار د د حکومت له جوړښت سره په ټکر کې  هم دی. 

د مرکزي حکومت وزارتونه او ادارې  د قانون له مخې د ځانګړي بودیجې په لرلو سره د بودیجې لومړني 
واحدونه دي؛ په داسې حال کې چې د مرکزي حکومت د وزارتونو والیتي څانګې او ځینې خپلواک واحدونه  
د بودیجې د دوهمې درجې واحدونه دي او خپل د بودیجې تخصیصونه دخپلو اړوندو وزارتونو او خپلواکو 
ادارو په صالحیت ترالسه کوي،د بودیجو ځانګړي والیتي څانګه  نشته. ولسوالۍ د بودیجې دریمه درجه 
واحدونه دي؛ د دوی د بودیجو تخصیص د کابل په اړوندو وزارتونو کې د  والیتي کچې ریاستونو او نورو 
خپلواکو واحدونو پوری اړه لري. ټول عواید چې د والیتونو او ولسوالیو له خوا راټولېږي ملي عواید دي؛او 
والیتونه یواځې د مالیود راټولولو دنده لري. په حقیقت کې، د والیتونو او ولسوالیو د کارکوونکو او د بودیجې 
کچه په پخوانیو اصولو والړه ده نه پر یوه منطقي پالن. دغه سیسټم کابل ته د والیتونو د لګښت د پالیسۍ د 
کنټرول په برخه کې ډېر سیاسي صالحیت ورکوي که څه هم چې په حقیقت کې والیان او ولسواالن له یوه 

ټاکلي صالحیت څخه برخمن دي. 

دولتي تصدۍ په خپل اړونده سکټور کې خپل وزارت یا ریاست ته رپوټ ورکوي. د مثال په توګه، د ډبرو 
د سکرو د کان رئیس د کانونو والیتي ریاست او همدا شان په کابل کې د کانونو وزارت ته رپوټ ورکوي. 

هیڅ داسې تصدي چې په والیت پورې اړه ولري نه شته. 

محلي شوراګانې یا جرګې که څه هم چې رسمي ځواک نه لري کوالی شي چې په سیمه ییزه  کچه نفوذ 
لرونکي فعالین واوسي. شوراګانې د افغان سیاسي ټولنې یوه پخوانۍ ځانګړتیا ده.  دغه شورا ګانې تلپاتې 
ارګانونه نه دي هغوي په ځانګړي توګه د یوې مهمې موضوع په اړه سره راټولېږي. د والیت په کچه اکثرًاد 
علماوو شوراګانې او د مشرانو او سپین ږیرو شورا ګانې شته دي، که څه هم چې کله کله سیمه یېزې او د 
ولسوالیو سیالې شورا ګانې هم شته چې ځینې یې د ځینو زبرځواکو له خوا چې ټاکل شوي هم نه دي په مخ 
بیول کېږي. لکه څرنګه  چې د ولسوالیو شوراګانې ال نه دي  ټاکل شوي، یو شمیر زیات ولسواالن پخپلو 
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فعالیتونو کې له شوراګانو څخه کار اخلي. ډېرې ولسوالۍ په کلیو ویشل شوي دي چې له  ګډو سرچینو څخه 
ګټه اخلي.

د والیتي او د ولسوالیو پر اداري جوړښتونو سر بیره په افغانستان کې له تاریخي نظره د سیمو یا زونونو 
]حوزو[ یو تعریف  په تېره بیا د پوځي موخو لپاره هم شته دی. دغه حوزې د اداري واحدونو په توګه کوم 
قانوني پایښت نه لري، او د والیتونو، ولسوالیو او دښاروالیو برعکس د ۱۳۴۳ کال په اساسي قانون یا د 
۱۳۸۲ کال په نوي اساسي قانون کې  ترې یادونه نه ده شوي. که څه هم چې په همهغه وخت کې  کله نا کله 
د اداري آسانتیاوو په موخه کارول شوي دي. په رسمي توګه، دغه د زونونو جوړښت نور شتون نه لري خو 

په والیتونو کې دننه ځینې همغږۍ او سکټوري فعالیتونه د زونونو پربنسټ دوام لري. 

ولسمشر د افغانستان د ملي پوځ اعلی سر قوماندان دی )د افغانستان ملي پوځ(. د افغانستان ملي پوځ د ملي 

دفاع وزارت او د افغانستان ملي پولیس د کورنیو چارو وزارت تر الرښوونې الندې کار کوي.

معاشونه او رتبې
ټول  په  تشکیل  دولتي  لري.  رتبه  یوه  کچه  په  ولسوالیو  د  والیتونواو  کابل،  په  کارکوونکی  هرحکومتي 
یې  بل  او  )کارکوونکۍیاکارمند(  مامورین  ملکي  دایمي  یې  یو  کېږي،  ویشل  برخو  دوو  په  کې  افغانستان 
قراردادي یا اجیران دي. کارکوونکي منظم او دایمي دولتي کارکوونکي دي، په داسې حال کې چې اجیران  
په رسمي توګه د قرارداد له مخې د یوې ټاکلې مودې لپاره پر دنده ګومارل  کېږي. په عمل کې ډېر اجیر 
کارکوونکي د ډېرو کلونو لپاره په حکومت کې پاتې کېږي او په یوه څانګه کې یوه مامور ته ورته دنده تر 

سره کوي. همدارنګه د هغوي تنخا هم څه نا څه یو شان وي. 

د یوه اجیر او رسمي کارکوونکي مهم توپیرونه دا دي: 

اجیر کارکوونکي د ټیټې کچې د وړتیاوو او د السي کارونو لپاره ګومارل کېږي، )لکه موټر چلوونکي، 	 
پخوونکي، رنګماالن او داسې نور(. 

موټر 	  توګه،  په  بیلګې  )د  پوری وي  یو خاص حد  تر  ارتقا  تنخاوو  او  رتبې  د  بستونو  اجیر  زیاتو  د 
چلوونکې له ۱ رتبې څخه پورته ارتقا نشي کوالی( خو، د لوړو وړتیاوو اجیران تر لوړې رتبې )مافوق 

رتبه( پورې پرمختګ کوالی شي. 

 اجیر کارکوونکي پر معاشونو سربیره نور مسلکي امتیازات نه ترالسه کوي. 	 

په افغانستان کې ټولو دولتي کارکوونکو ته د معاشونوپالیسي په مرکز کې جوړیږي. د معاش د ورکړې  
سیسټم د کارکوونکو په رتبو باندې ټینګار کوي) که چیرې کارکوونکي په عین دنده کې پاتې هم شي بیاهم 
ترفیع کوي( نه د بستونو د اصل د په پام کې نیولو سره)چې په دې صورت کې ترفیع د نوي دندې له تر 
السه کولو سره تر السه کیږي(. ځکه ، د کلونو چوپړ او منظمو ترفیعاتو )په دریوو کلونو کې یوه ترفیع( له 
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الرې د ټیټې کچې کارکوونکي یوې لوړې رتبې ته رسیږي او تر خپلو مدیرانو لوړې تنخاوې تر السه کوي. 
بېالبېل مسلکي مامورین شته چې د ترفیع لپاره یو حد لري او له هغې پورته هیڅکله هم ترفیع نه شي کوالی. 

د معاشونو اوسنۍ کچه د ۱۳۴۹ کال د دولتي کارکوونکو د قانون له مخې جوړه، او په ۱۳۵۶ کال د ۱۴۳ 
ګڼې فرمان له مخې تعدیل شوه، چې د بست پر بنسټ  دتنخاوو د ورکړې لپاره یوه معقوله الره وړاندې کوي. 
د دولتي کارکوونکو د اصلي معاش کچه ټیته ده، ماکوالت )چې ټولو دولتي کارکوونکو ته په مساوي توګه 

ورکول کېږي( د ټولې تنخا ۹۰٪ برخه جوړوي. 

له ۱۳۸۳ کال راهیسې، د اداري سمون او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون د حکومت د معاشونواو رتبو 
پر نوي جوړښت کار کوي، د وړتیا لرونکوکارکوونکو جذب او ساتل او په ملکي خدمتونو کې د فساد لپاره 
د هڅوونکو)انګیزو( دکچې راتیټول د دولت له مهمو هڅو څخه شمیرل کیږي. په ۱۳۸۴ کال کې د ملکي 
خدمت یو نوی قانون تصویب شو او په ۱۳۸۶ کال کې یو د اتو رتبو لرونکی جوړښت د معاشونو دنوي  

سیسټم سره طرح شو )چې ټیټه تنخا یې۱۰۰ امریکایی ډالره او لوړه یې۶۵۰ امریکایی ډالره ده(. 

د دغه سمون تر سره کول به لومړی له لوړو دولتي پوستونو )رتبه ۱ او ۲( څخه  پېل او بیا د وزارتونو په 
کچه د  ټیټو رتبو کارکوونکو په برخه کې به هم پلی شي. 

د تنخاوو او بستونو سمون د عامه سمون او ملکي خدمتونو د خپلواک ریاست د عامه اداري سمون د کاري 
چوکاټ یو عنصر دی چې هڅه کوي ملکي خدمتونه او د ادارو جوړښت د وړتیا پر بنسټ  بیا جوړ او 
ګومارنې د وړتیا پربنسټ تر سره شي نه د اړیکو پربنسټ. په ځینو حکومتي ریاستونو او سازمانونو کې د 
سمون او د جوړښت دتجدید د لومړیتوب د بهیر)PRR( له الرې تر سره شو، چې د مهمو ریاستونو جوړښت 

او چارې ګټورې  او اغیزمنې کوي اود لګښتونو کچه راټیټوي. 

د معاشونو او رتبو د سمون اغیزمنتوب ښایي چې  په اصطالح ) د دوهم ملکي خدمت(  په واسطه  به اغیزمن 
شي چې په دې کې د مرستندویه تړون کوونکو او نړیوالو سازمانونو چارواکي، سالکاران او کارکوونکي  

برخه لري او ډیر یې لوړمعاشونه تر السه کوي.

په افغانستان کې ټولټاکنې 
ټاکنیزسیسټم 

هر افغان چې ۱۸ کاله او یا له هغه څخه پورته عمر ولري، ښځه او نارینه دواړه، د رایې ورکولو حق لري. 
اساسي قانون دټاکنو په اړه  دغه شان څرګندونې لري:

یو جمهور رئیس له دوو تنو مرستیاالنو سره،	 
یوه ملي شورا یا پارلمان چې له ولسي جرګې او مشرانو جرګې څخه جوړه ده،	 
والیتي شوراګانې،	 
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د ولسوالیو شوراګانې،	 
د کلیو شوراګانې،	 
د ښاروالیو شوراګانې او ښارواالن،	 

التراوسه یواځې د دریو لومړنیو کټګوریو لپاره ټاکنې ترسره شوي دي.

ولسمشر  د اکثریت رایو پربنسټ ټاکل کیږي؛ که چیرې هیڅ یوه نوماند د ټولیزو رایو ۵۰ سلنه رایې تر 
السه نه کړې نو د ټاکنو بل پړاو د دوو نوماندانو تر مینځ چې تر ټولو لوړې رایې لري تر سره کیږي) که 
څه هم چې  په ۱۳۸۸ کال کې له ټاکنو څخه د یوه نوماند د الس اخیستلو له کبله  د ټاکنو دوهم  پړاو تر سره 

نه شو(. راتلونکې ولسمشریزې ټاکنې به په ۱۳۹۳ کال کې تر سره شي.

د ۱۳۸۳ کال د ټاکنو د قانون بیا کتل شوي نسخه د ۱۳۸۵ کال د غویي د میاشتې په ۹ مه نیټه د ولسمشر له 
خوا د یوفرمان له الرې  تصویب شوه او هغو اوږدو بحثونو ته یې د پای ټکۍ کیښود چې د ولسي جرګې د 
استازو د ټاکلوپه اړه   روان وو. غوره شوی سیسټم د واحدې نه لیږدیدونکې رایې )SNTV(  یو غیر معمول  
سیسټم ؤ چې یو افغان  رایه ورکوونکی یواځې په یوه حوزه کې د یو نوماند لپاره رایه ورکوالی شي. د 
دغه سیستم اساسي ګټې دادي چې په اړه یې رایه ورکوونکو ته د معلوماتو ورکول آسانه او شمېرل یې اسانه 
دي. همداشان په داسې یوه هیوا کې چې سیاسي ډلو ته د شک په سترګه کتل کیږي  د ارزښت وړ وي او د 

خپلواکه  نوماندانو استاریتوب تضمینوي. 

له بل پلوه، دغه سیسټم فردي سیاستونه هڅوي او د سیاسي ګوندونو رول او د ټاکنیزو حوزو دریځ او کړنالرې 
کمزورې کوي. ځکه چې ټولې رایې انفرادي نوماندانو ته ځي، نو په یوه والیت کې د یوه ګوند نوماند ښایی 
چې د رایو اکثریت وګټي خو بیا هم یواځې لږه برخه څوکۍ  تر السه کوي. دغه سیسټم به همداشان نوماندي 
وهڅوي څو ددې پر ځای چې یوه ملي اجنډا جوړه کړي او د قومونو او سیمه ییزو ډلوترمینځ د ائتالفونو او 

همکاریو رامینځ ته کیدل وهڅوي ځایي، قومي او قبیلوي موضوعګانو ته به لمن ووهي. 

د ټاکنو کارپوهان په دې موضوع  بحث کوي چې که چېرې د افغانستان لپاره د ټاکنو یوه بله  بیلګه جوړه 
شي نو دا به خورا مناسبه وي. د دغه سیسټم ځینې کره کتوونکي استدالل کوي چې د نسبتي استازیتوب آزاد  
لیست به د څوکیو پر بنسټ د رایو د راڼه تفسیر او په ملي  کچه به د څو توکمیزو ګوندونو د هڅونې لپاره 
یو غوره سیسټم وي. یو بل وړاندیز چې په ۱۳۸۷ کال کې د افغانستان د ملي شورا ځینو غړو وړاندې کړد 
ګوندونو او د واحدې نه لیږدوونکې رایې د سیسټم یو تر کیب ؤ، چې له دې الرې د سیاسي ګوندونو ونډه 
په رسمي توګه تاییدیږي. چې دغه وړاندیز په لومړي ګام کې په عمومي غونډه کې رد شو او ښایي چې بیا 

هم مطرح  شي.

له اساسي قانون سره سم  د ټاکنو قانون  د ټاکنو د یوه کال په موده کې هغه وخت چې پلي کیږي نه شي 
بدلیدالی. په ۱۳۸۷ او ۱۳۸۸ کلونو کې ولسي جرګې  د واحدې نه لیږدیدوونکې رایې پر سیسټم  بحث وکړ 
او نورې الرې یې هم وارزولې. او پریکړه وشوه چې سره له دې  دغه سیسټم به د ۱۳۸۸ او ۱۳۸۹ کلونو 
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په  ټولټاکنو کې  بیا وکارول شي. 

د ټولټاکنو مهال وېش
اساسي قانون د ټولټاکنو د دغه الندې مهال وېش سپارښتنه کوي:

وار  ټولټاکنې
هر پنځه کاله د جمهوري ریاست 
هر پنځه کاله  مشرانو جرګه )انتصابي(
هر څلور کاله  مشرانو جرګه )د والیتي شورا استازي(
هر درې کاله مشرانو جرګه )د ولسوالیو د شورااستازي(
هر پنځه کاله  ولسي جرګه 
هر څلور کاله والیتي شوراګانې
هر درې کاله د ولسوالیو شوراګانې
هر درې کاله د کلیو شوراګانې

څرګندې نه دي  د ښاروالیو شوراګانې
څرګند نه دي ښارواالن

نوموړي مهال ویش څرګندوي چې ولسمشریزې او د والیتي شوراګانو ټاکنې به په ۱۳۸۸ کال کې او د  
ولسي جرګې ټاکنې باید په ۱۳۸۹ کال کې تر سره شي.

د ولسي جرګې ټاکنې د ۱۳۸۸ کال د مرغومي په میاشت کې د ۱۳۸۹ کال د غویي له میاشتې نه د همدې 
کال د وږې میاشتې ته وځنډیدلې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ظرفیت د نیمګړتیاوو، په افغانستان کې د 
ټاکنو د تر سره کولو ستونزې او لوړ لګښت ، په ځینو سیمو کې نا امني او د ځینو ټاکنیزوارګانونو ناڅرګنده 
احکامو، او د ۱۳۸۸ کال د بې نظمو ټاکنو سیاسي پایلو ته په پام سره، ښایې د ټولټاکنوپه  مهال وېش کې 

نور بدلونونه هم را مینځ ته شي.  

د څوکیو ویش
په اساسي قانون کې راغلي چې د ولسي جرګې څوکۍ باید د  والیتونو ترمینځ  د هغوي د وګړو د شمېر 
پر بنسټ وویشل شي. خو دغه شرط ستونزمن ثابت شوی دی ځکه چې د ځینو والیتونو او ولسوالیو ترمنځ 
د پولو د تثبیت په اړه بحثونه روان دي، او د وګړو  د شمیر په اړه کره او باوري معلومات هم نشته. په 
افغانستان کې د وګړو وروستۍ سرشمېرنه په ۱۳۵۷ لمریز کال کې پیل شوه خو هېڅکله هم بشپړه نه شوه. د 
وګړو د یوې نوي سرشمېرنې لپاره پالن جوړونه ادامه لري. د نوي سرشمېرنې د تیارۍ په لړ کې، د کورنیو 
سروې  په ۱۳۸۳ - ۱۳۸۴ کلونو کې تر سره شوه. په ۱۳۸۴ کال کې به د ولسي جرګې په ټولټاکنو کې د 
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څوکیو ویش په منځنۍ توګه د کورنیو ددغې وروستۍ سروې او د ۱۳۵۷ کال د سرشمېرنې د ارقامو پربنسټ  

وي چې د  ۱.۹۲ سلنې د نفوسو د کلنۍ ودې  څخه هم ګټه واخیستل شي.په 13۸4 کال کې دڅوکیو ویش 

د  وګړو د شمیر پر بنسټ

د والیتي شوراګانو څوکۍ د ولسي جرګې څوکۍ د وګړو 
شمېر والیت

ښځې ټولګه ښځې ټولګه
۱۲۴ ۴۲۰ ۶۸ ۲۴۹ ۲۴,۴۸۵,۶۰۰ ټولګه
۴ ۱۵ ۲ ۹ ۸۷۴,۸۰۰ بدخشان
۳ ۹ ۱ ۴ ۴۵۶,۴۰۰ بادغیس
۴ ۱۵ ۲ ۸ ۸۳۳,۳۰۰ بغالن
۵ ۱۹ ۳ ۱۱ ۱,۱۹۴,۰۰۰ بلخ
۳ ۹ ۱ ۴ ۴۱۱,۷۰۰ بامیان
۳ ۹ ۱ ۴ ۴۲۴,۱۰۰ دایکندي
۳ ۹ ۱ ۵ ۴۶۶,۳۰۰ فراه
۴ ۱۵ ۳ ۹ ۹۱۵,۸۰۰۰ فاریاب
۵ ۱۹ ۳ ۱۱ ۱,۱۳۰,۱۰۰ غزني
۴ ۱۵ ۲ ۶ ۶۳۵,۷۰۰ غور
۴ ۱۵ ۲ ۸ ۸۵۰,۲۰۰ هلمند
۵ ۱۹ ۵ ۱۷ ۱,۷۱۰,۱۰۰ هرات
۳ ۹ ۱ ۵ ۴۹۴,۲۰۰ جوزجان
۸ ۲۹ ۹ ۳۳ ۳,۶۹۱,۴۰۰ کابل
۴ ۱۵ ۳ ۱۱ ۱,۱۰۳,۴۰۰ کندهار
۳ ۹ ۱ ۴ ۴۰۶,۲۰۰ کاپیسا
۳ ۹ ۱ ۵ ۵۲۸,۹۰۰ خوست
۳ ۹ ۱ ۴ ۴۱۴,۷۰۰ کنړ
۴ ۱۵ ۲ ۹ ۹۱۷,۹۰۰ کندز
۳ ۹ ۱ ۴ ۴۱۰,۳۰۰ لغمان
۳ ۹ ۱ ۴ ۳۶۰,۹۰۰ لوګر
۵ ۱۹ ۴ ۱۴ ۱,۳۸۳,۹۰۰ ننګرهار
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۳ ۹ ۱ ۲ ۱۵۱,۱۰۰ نیمروز
۳ ۹ ۱ ۲ ۱۳۶,۳۰۰ نورستان
۳ ۹ ۱ ۵ ۵۰۷,۸۰۰ پکتیا
۳ ۹ ۱ ۴ ۴۰۰,۵۰۰ پکتیکا
۳ ۹ ۱ ۲ ۱۴۱,۴۰۰ پنجشیر
۴ ۱۵ ۲ ۶ ۶۱۰,۳۰۰ پروان
۳ ۹ ۱ ۴ ۳۵۶,۳۰۰ سمنګان
۳ ۹ ۱ ۵ ۵۱۴,۱۰۰ سرپل
۴ ۱۵ ۲ ۹ ۹۰۱,۹۰۰ تخار
۳ ۹ ۱ ۳ ۳۲۲,۶۰۰ ارزګان
۳ ۹ ۲ ۵ ۵۴۹,۲۰۰ وردک
۳ ۹ ۱ ۳ ۲۷۹,۸۰۰ زابل

د اجرا وړ 
نه دي

د اجرا وړ 
نه دي

۳ ۱۰ کوچیانو ته ځانګړي شوي

د والیتونو د وګړو شمیر د مرکزي احصائیې له دفتر څخه تر السه شوی دی. د افغانستان د مرکزي احصائیې

اداره ۱۳۸۹ کال. 

په افغاني ټاکنو کې مهم فعالین
د ټاكنو خپلواك كمیسیون 

(IEC-www.iec.org.af)

د ټاكنو خپلواك كمیسیون په افغانستان كې د ټاكنو د تیارۍ، تنظیم، تر سره كولو او د ټاكنو او رایه وركونې 
د ستر باصالحیته ارګان په توګه مسوولیت لري. د ټاكنو د خپلواك كمیسیون غړیتوب، تشكیل، مسوولیتونه 
او دندې د اساسي قانون او ټاكنیز قانون  له الرې ټاكل كیږي. نوموړى كمیسیون د حكومت له نورو څانګو 
او ادارو څخه خپلواك دى. د ټاكنو خپلواك كمیسیون یوې ادارې، یوه رئیس، یوه مرستیال او پنځه غړو) 
كمیشنرانو( څخه جوړ دى: دغه دندې د ولسمشر له خوا ټاكل كیږي. د ټاكنو د خپلواك كمیسیون داراالنشا 
ددې كمیسیون پلي كوونكی مټ دی چې د یوه رئیس او دوه مرستیاالنو له خوا یې مشري كیږي، د داراالنشا 
رئیس د شمیرنو آمر او د ټاكنو د خپلواك كمیسیون د ورځنیو چارو د اغیزمن مدیریت د تضمین مسوولیت 

هم په غاړه لري.

 ولسمشر كرزي د ۱۳۸۳ كال د تلې په میاشت كې له خپل ټاكل كیدو وروسته د ټاكنو د خپلواك كمیسیون 
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غړي د یوې درې كلنې دورې لپاره وټاكل. د خپل كار په لومړي كال كې د ټاكنو خپلواك كمیسیون د ټاكنیزو 
چارو د تنظیم ګډې ادارې )JEMB( سره په ګډه همكارۍ كې دندې پر مخ بیولې )چې دنده یې د ۱۳۸۴ كال 
له پارلماني ټاكنو څخه وروسته پای ته ورسیده(.  د ټاكنیزو چارو د تنظیم  ګډه اداره د۱۳۸۲ كال د چنګاښ 
په میاشت كې رامنیځ ته شوه چې غړیتوب یې افغانانو او نړیوالو په غاړه درلود. نوموړي ادارې د ۱۳۸۳ 
كال د ولسمشریزو او ۱۳۸۴ كال د پارلماني ټاكنو د تیاري، تنظیم، تر سره كولو او څارنې د چارو مسوولیت 
درلوده. له همدې ټاكنو څخه وروسته دغه اداره منحله شوه او ټولې دندې او مسوولیتونه یې د ټاكنو خپلواك 

كمیسیون ته ولیږدیدل.  

د ۱۳۸۸ كال د زمري د میاشتې ولسمشریزې او د والیتي شورا ټاكنې د لومړي ځل لپاره د ټاكنو د خپلواك 
كمیسیون له خوا د نړیوالې ټولنې په تخنیكي مرسته تر سره شوي. تر ټاكنو وړاندې د رایه وركوونكو نوي 
نوم لیكنه د ۱۳۸۷ كال د لړم له میاشتې څخه د ۱۳۸۸ كال د غبرګولي تر میاشتې پورې تر سره شوه. ددې 
بهیر په لړ كې  د ټاكنو خپلواك كمیسیون خپله مالي او اداري وړتیا لوړه كړه؛ د نوموړي كمیسیون څانګې 
زیاترو والیتونو ته پراخې شوي؛ د عامه سرچینو مركز یې پرانیست؛ او د ټاكنو خپلواك كمیسیون د اصولو 
سره سم د  پالیسیو او كړنالرو د برابرولو ، د روزنیزو پروګرامونو د طرحې او تر سره كولو، او د قانوني 
شكایتونو د تفسیر لپاره دې كمیسیون ال ډیره وړتیا تر السه كړه. د ټاكنو په بهیر كې دې كمیسیون د عامه 
پوهاوي او انسجام یو هر اړخیز كمپاین تر تیب او پلى كړ،  د شمیرنې یو ملي مركز یې جوړ، یو عملیاتي 
مركز یې  سمبال كړ، او د ټاكنو د رسنیو كمیسیون یې وټاکه، سره له دې چې د ۱۳۸۸ كال بحث پاروونكو 
درغلیو پسې د ټاكنو د خپلواك كمیسیون د كمیشنرانو په ګډون ددې كمیسیون زرګونه كاركوونكي بدل شول 
خو  دغه سیسټمونه د ۱۳۸۹ كال د پارلماني ټاكنو لپاره بیا هم وكارول شول.                                 

د ټاكنیزو شكایتونو كمیسیون
(ECC- www.ecc.org.af)

د ټاكنیزو شكایتونو كمیسیون یوه خپلواكه اداره ده چې د نوماندانو د لیست په وړاندې له ستونزو نه نیولې 
د ټاكنیزو مبارزو او رایه وركونې په ګډون د ټاكنیز بهیر د اړونده شكایتونو د اوریدلو او دهغو په اړه د 
قضاوت كولو مسوولیت لري. نوموړى كمیسیون د ۱۳۸۴ كال  د ټاكنیز قانون د ۵۲ مادې له مخې رامینځ 

ته شو. دغه كمیسون د ټاكنو له خپلواك كمیسیون څخه بیل او خپلواك دى.

د ۱۳۸۸ كال په ولسمشریزو ټاكنو كې د ټاكنیزو شكایتونو كمیسیون له دوه كورنیو او درې بهرنیو كمیشنرانو 
څخه جوړ ؤ، یو افغان كمیشنر د بشري حقونو د خپلواك كمیسیون او دوهم كمیشنر د افغانستان د سترې 
محكمې له خوا ټاكل شوى ؤ. او درې تنه نړیوال كمیشنران د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي 
له خوا ټاكل شوي وو. كه څه هم چې ټاكنیز قانون په ۱۳۸۹ كال كې د ولسمشر له خوا د یوه فرمان له الرې 
له مخالفتونو سره جوخت تعدیل شو چې له مخې یې اوس د ټاكنیزو شكایتونو د كمیسیون ټول غړي په مستقیم 
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ډول د ولسمشر له لورې ټاكل كیږي.كه چیرې یو كس یا یو سازمان په ټاكنیز قانون كې د سرغړونې ادعا 
كوي نو دا حق لري چې د ټاكنیزو شكایتونو له كمیسیون او د هغه په والیتي څانګو كې خپل شكایت ولیكي. 
چې په دې كې وړ نوماندي او رایه وركوونكي هم راځي. د یوې خپلواكې ادارې په توګه دغه كمیسیون 

معلومات خلكو او یا نورو سازمانونو ته نه خپروي.

د ۱۳۸۴ كال د غویي په میاشت كې د ې كمیسیون د ۱۳۸۳ كال د ولسمشریزو ټاكنو په اړه د ستونزو او 
شكایتونو د بهیرونو له الرې  كابو ۷۰۰۰ قضیو ته رسیده ګي وكړه. په ۱۳۸۸ او ۱۳۸۹ كلونو كې نوموړي 
كمیسیون له ټاكنو وروسته د درغلیو د ادعاوو په پلټنه كې یو مهم رول ولوباوه او كابو یو پر څلورمه برخه 

رایې یې باطلې كړي.

 )ELECT( د سبا لپاره د حقوقي او ټاکنیز ظرفیت لوړول
www.afghanelections.org

د راتلونکي لپاره د حقوقي او ټاکنیز ظرفیت د لوړولو پروژه چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې له خوا 
په ۱۳۸۵ کال کې د ۱۳۸۳ او ۱۳۸۴ کلونو له ټاکنو څخه د الس ته راغلو وړاندیزونو پربنسټ رامینځ ته 
شوه.  دا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ۱۸۰۶ اعالمیې ) د ۱۳۸۶ کال د سلواغې دمیاشتې ۲۹ مه ( 
پایله وه چې د هغې له مخې به د یوناما او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دسر منشي د  ځانګړي استازي 
له خوا د افغانستان د ټاکنو  لپاره نړیوالې مرستې همغږې کړي.  په داسې حال کې چې په افغانستان کې د 
ملګرو ملتونو مرستندویه پالوی  په دې برخه كې یوه پراخه څارنیزه دنده لري، خو  د سبا لپاره د حقوقي او 

ټاکنیز ظرفیت د لوړولو پروژه د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې له خوا اداره كیږي. 

د سبا لپاره د ټاکنیز ظرفیت د پیاوړتیا پروژه  په ۱۳۸۵ کال کې د خپل  پیل راهیسې د ټاکنو د خپلواک 
کمیسیون د ظرفیت پرلوړولو تمرکز لري.  په ۱۳۸۶ کال کې  د رایه وركوونكو او ملكي نوم لیکنې د 
نوم  ملي  د  د رایه وركوونكو  ننګرهار  کې  او  کابل،بامیان  په  بشپړولوله الرې چې  د  پروژې  آزمایښتي 
لیكنې د پروګرام سره په ګډه پیل  شو ې وه خپلې اصلي موخې ته ورسیده.  وروسته بیا دې پروژې  د 
رایه ورکوونکو د نوي نوم لیکنې په کارکې  چې د ۱۳۸۷ کال د تلې په میاشت کې پیل او د ۱۳۸۸ کال  
د غبرګولي په میاشت کې یې  مهم فعالیتونه بشپړ شول د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته یې تخنیکي مالتړ  او 

مرستې  برابرې کړې. 

په ۱۳۸۸ او  ۱۳۸۹کال کې دې پروژې په پراخه توګه  د ولسمشریزو ، والیتي شوراګانو  او پارلماني  ټاکنو  
پر مالتړ تمرکز درلود. چې دا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ظرفیت د النورې پیاوړتیا، د ټاکنو مهمو ادارو 
ته د تخنیکي مرستو او  د وړتیا د برابرولو ) لکه د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون  ( او دټاکنو د ونډه والو پراخو 
ډلو لکه مدني ټولنې، رسنیو، د ټاکنو کورني څارونکي او امنیتي فعالینو  د فعالیتونوڅخه د مالتړله  الرې 
سرته ورسید. ددې پروژې دندې د  ټاکنو څخه د مهمومالتړ کوونکو سازمانونو او بسپنه ورکوونکو لپاره د 
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همغږۍ د یو  اصلي  ټکي برابرول  دي. ددې پروژې دندې د ۱۳۸۹ كال د كب په میاشت كې پاى ته رسیږي 
او ښایي د ۱۳۸۸ او ۱۳۸۹ كال له ټاكنیز بهیر څخه وروسته د افغانستان د ټاكنو د نړیوال مالتړ په بڼه به 
بیا وارزول شي، كه څه هم چې ښایي مرستې به ددې پروژې او یا د ورته میكانیزم له الرې دوام ومومي.  

)FEFA( د افغانستان د آزادو او عادالنه ټاکنو بنسټ
www.fefa.org.af

 دافغانستان د آزادو اوعادالنه ټاکنو بنسټ یوه خپلواکه اداره ده چې په ۱۳۸۳ کال کې د مدني ټولنو دډلو له 
خوا جوړه شوه چې دنده یې: 

دټاکنو  د آزادۍ او بی پریتوب  د تضمین په موخه له ټاکنو څخه  څارنه،	 
په هیواد کې دولس واكۍ هڅونه،	 
په ټاکنیزو چارو کې د عامه ګډون هڅونه،	 
پر ولس واكۍ او ټاکنو د خلکو د باور او ویسا پیاوړي کول، 	 

لومړنى  څارنیز  بنسټ  ددې  ده.  اداره  یواځینۍ څارونکې  ټاکنو  پسې  پرله  د  دافغانستان  بنسټ   نوموړى 
آزمایښت د ۱۳۸۳ کال د تلې د ۱۸ نیټې په  ولسمشریزو ټاکنو کې  د افغانستان او پاکستان  په ۱۰۰ سیمو 
کې  د ټاکنو څارنه وه.  دوهم آزمایښت یې  د ۱۳۸۴ کال د پارلماني  او والیتي شوراګانو د ټاکنو څارنه وه 
چې د هغې په ترڅ کې  ددې بنسټ له خوا  ۲۱۷ سیمې چې په کې د رایه ورکونې  ۶۵٪ مرکزونه راتلل 

وڅارل شول.

د ۱۳۸۸ کال دولسمشریزو  او  والیتي شوراګانو له ټاکنو څخه وړاندې  دغه بنسټ وکوالی شو چې  د 
رایه ورکوونکو د نوم لیکنې  له بهیر) د ۱۳۸۷ کال له تلې- تر سلواغې (  څخه هر اړخیزه څارنه وکړي 
او له دې بهیر سره اړوندو  ګڼ شمیر ستونزو په اړه  رپوټ ورکړي. د ټاکنو په ورځ دې بنسټ د هیواد په 
كچه څارنه پیل کړه.  دغه بنسټ د ۱۳۸۹ كال په پارلماني ټاكنو كې هم فعاله ونډه درلوده او د ټاكنو اړونده 

سرغړونو او فساد په اړه  یې په خپله ویب پاڼه کې رپوټونه خپاره كړي دي.

دغه بنسټ  د هغو لږ شمیر سازمانونو له ډلې څخه یو ؤ چې د ټاکنو د دوو پړاوونو تر  مینځ موده کې 
)۱۳۸۳-۱۳۸۴ او ۱۳۸۸-۱۳۸۹ ( د ټاکنو په برخه کې فعالیت درلود . او د نوماندانو  د ارزونې او د سیاسي  

شتمنۍ د روڼوالي په اړه یې  ګڼ شمیر خپرونې خپرې کړې دي.

شکایتونه او پلټنې
د افغانستان اساسي قانون په ډاګه کوي چې  د ملي شورا غړي ) باید د محکمې له خوا پر بشري جرمونو، 
جنایت او یا هم د خپلو مدني حقونوڅخه محروم شوي نه وي(  که څه هم  چې  هیڅ یو کس  د بشري جرمونو 
لپاره نه دي پلټل شوي ) او یا هم احتمااًل په نږدې  راتلونکې کې به دا کار و نه شي( د اساسي قانون  دغه 
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حکم اوس مهال د استفادې وړ نه دی. 

دټاکنو قانون همدا راز څرګندوي چې  د ولسي جرګې ، والیتي شورا ګانو او د ولسوالیو شورا ګانو لپاره 
نوماندان  نه باید چې: 

هغه موخې چې د اسالم د سپیڅلي دین له اصولو او د اساسي قانون له موادو او حکمونو سره مخالفت 	 
ولري تعقیب کړي

د زور له الرې ګواښونه او یا له زور څخه د استفادې لپاره تبلیغات وكړي	 
قومي ، ژبني ، سیمه ییز او مذهبي ترینګلتیاوې او توپیرونه وهڅوي 	 
د وګړنیزې  آزادۍ او حقونو په وړاندې رښتیني ګواښونه را مینځ ته كړي  او  په قصدي توګه عامه 	 

نظم او امن ګډوډ كړي
غیر رسمي پوځي ځواک و لري	 
له بهرنیو سرچینو څخه مالي مرستې تر السه كړي	 
له کورنیو غیر قانونی سرچینو څخه مالی مرستې تر السه كړي	 

کله چې نوماندان د نوماندۍ پاڼه ډکوي نو دوی یو ه مقرره هم السلیک کوي ، له دې سره سم  نوماندان 
باید لوړه وکړي چې  دوی په کوم جرم  یا بل کوم فعالیت چې په ټاکنو کې  به د دوی د ګډون مخه  ونیسي  
ښکیل نه دي. که چیرې وروسته دوی مجرم  وپیژندل شي  دا  به له نوموړي مقررې څخه سرغړونه وي  

او دوی  به د څوکۍ  پریښودلو ته اړ شي. 

د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون دنده  د ټاکنیزو سرغړونو او د نوماندانو د وړتیا په وړاندې دننګونو په اړه  
د شکایتونو څیړل او د هغوي  په اړه قضاوت دی. که چیرې د جرمي فعالیتونو نښې نښانې ولیدل شي نو د 
ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کوالی شي چې خبر دارى  او جریمه صادره او یا هم د عامه  پلټنوادارې ته یې  
راجع کړي.  او که چیرې دوی  ته ټاکنیزې سرغړونې څرګندې شوي نو دوی کوالی شي چې رایې له سره 

وشمیري او یا رایه ورکونه بیا  تر سره کړي. 

سیاسي ګوندونه
دا په پراخه توګه منل شوي چې په یو ډموکراټیک نظام کې، سیاسي ګوندونه د  ولس  د ګټو د اغیزمن 
استازیتوب او د پالیسۍ د را مینځ ته کیدو د پرمختګ او ادارې څخه د مالتړ لپاره اړین دي. كه څه هم چې 
ډېر افغانان، د سیاسي ګوندونوپه اړه  چې له کمونیستو ګوندونو او د شوروي اتحاد له یرغل  سره او همدا 
شان د مجاهدینو له ډلو سره تړلې دي او په۱۹۹۰ لسیزه کې د خپل مینځي جګړو له کبله د بی ثباتۍ او د 
وینو بهیدو  المل وو په خپلو ذهنونو کې یو منفي انځور لري  نو ځکه  افغانان په  ټولیزه توګه  پرسیاسي 
ګوندونو باور نه لري، آن تر دې چې فکر کوي  چې  هغوي یواځې خپلې ځانګړې توکمیزې، قومي او سمتي 
ګټې پالي. د افغانستان د ټاکنیز سیسټم د غیرمعمولي انتخاب  په اړه یو استدالل دا د ی چې  دغه سیسټم د  

ګوندونوپه پرتله  په انفرادي نوماندانو زیات  ټینګار، کوي. 
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افغانان اکثرًاسیاسي ګوندونه له پخوانیو غیر مسوولو ملیشه وو سره تړي. په داسې حال کې، چې په افغانستان 
کې ډېرو لویو سیاسي ګوندونو  یووخت له پوځي ډلو سره نږدې تړاو درلود )چې ځینې یې ال اوس هم لري(، 
نور نوي ګوندونه ملکي ریښې او ډموکراټیکې موخې لري. اساسي قانون او دسیاسي ګوندونو قانون سیاسي 
ګوندونه  د پوځي څانګو له لرلو څخه په کلکه منع کوي. په ۱۳۸۲ کال کې د عدلیې وزارت په چوكاټ کې 
د سیاسي ګوندونو د ثبتولو څانګه په دې موخه رامینځ ته شوه څو ددې پخلی وکړي چې هغه ګوندونه چې په 
دې څانګه کې ثبتیږي،  د اساسي قانون  له ټاکلو معیارونو سره برابر دي.  دعدلیې وزارت له خوا له ۱۰۰ 
څخه زیات ګوندونه ثبت او تایید شوي دي او ددې وزارت د ویب پاڼې په رسمي لیست كې چې په دري 
ژبه دى ورزیات شوي دي www.moj.gov.af/?lang=da&p=label19 همدا راز یو نیمګړى لیست یې په 

 .)www.moj.gov.af/?lang=en&p=e16( انګریزې ژبه هم د الس رسۍ وړ دی

د ۱۳۸۴كال ټولټاکنولپاره نوماندانو له تخنیکي پلوه دا اجازه نه درلوده چې په رای پاڼوکې له سیاسي ګوندونو 
سره خپل تړاو څرګند کړي، )که څه هم چې ځینو په دې اړه بې پروایي هم کړې وه(. په داسې حال کې چې 
دې کار رای پاڼې ساده کړې، خو دا کار ددې المل شو څو رایه ورکوونکي د خپلې خوښې نوماند د ګوندي 
تړاو په اړه پوه نه شي.  د ۱۳۸۸ کال له ولسمشریزو ټاکنو څخه وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوه مقرره 
اعالم کړه چې د هغې له مخې  په رسمي توګه ثبت شوو نوماندانو اجازه درلوده چې په رای پاڼو کې د خپل 
ګوندي تړاو یادونه هم وکړي.  دغه مقرره د ۱۳۸۹ كال د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره هم  پرځای پاتې شوه. 

ټاکنې 13۸9-13۸۸
سریزه

ولسمشریزې او د والیتي شوراګانو ټاکنې د ۱۳۸۸ کال د زمري په ۲۹  نیټه تر سره شوي.  په رسمي توګه 
۳۱.۴ سلنه د رایې ورکولو وړ کسانو په کې ګډون درلود) چې وروسته بیا درغلې رایې ورڅخه بیلې شوي(، 
چې د اټکل له مخې دغه شمیر د  ۱۳۸۳ کال له ټاکنو څخه ۷۰٪ ښکته ؤ. نا امنۍ او درغلۍ دواړو په ګډه 
ټاکنې له بحثونو او النجو سره مخامخ کړې څو د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون دې ته اړ شو چې  یو زیات  
شمیر رایې بې اعتباره کړي او په دې توګه  د حامد کرزي د رایو ټولیز شمیر له ۵۰٪ څخه راټیټ کړي او 
د دوهمې  درجه نوماند ډاکټر عبداهلل عبداهلل  او د حامد کرزي په ګډون د ټاکنو  دوهم  پړاو تر سره کړي . 
سره له دې  کله چې ډاکټر عبداهلل عبداهلل  د  ټاکنو په دوهم پړاو کې له ګډون څخه ډډه وكړه نو دټاکنو دوهم 
پړاو باطل شو او د ټاکنو کمیسیون حامد کرزى ګټونکی وباله. او حامد کرزي  د  دوهمې دورې لپاره د 

۱۳۸۸ کال د لړم په ۲۸ مه نیټه  لوړه وکړه. 

د والیتي شوراګانو د ټاکنو پایلې دلومړي ځل لپاره د ۱۳۸۸ کال د تلې د میاشتې په ۵ مه نیټه اعالم شوي، 
خو له هره اړخه بحث پاروونکې وې او د ځینو والیتونو لپاره د همدې کال د لیندۍ د میاشتې تر ۱۸ نیټې 
پورې بشپړې نه شوي) او له دې نیټې وروسته نا رضایتي په ډیرو سیمو کې پر ځای وه(.  سره له دې  چې  
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۱۲مه ماده

ددغو ټاکنو ارزښت په نړیواله کچه  د ولسمشریزو ټاکنو په پرتله خورا ټیټ ؤ، خو د ځایي موضوعګانو د 
په نښه کولو له کبله د والیتي شورا ګانو د ټاکنو لپاره تودې هڅې روانې وې او په زیاترو برخو کې د ولس 

له خوا څارل کیدې.

د نوماندانو ټاكنه
د ولسمشریزو او والیتي شوراګانو د نوماندانو د ټاکنې بهیر د ۱۳۸۸ کال د غویي له ۵ نیټې څخه د غویي 
تر ۱۸ نیټې پورې تر سره شو.  د ټاکنو د خپلواک کمیسیون  له کتنو څخه وروسته درې نوماندان بې اعتباره 
اعالم شول او ۴۱ نوماندان  چې په کې دوه میرمنې هم وې پاتې شول، چې دا  د  ۱۳۸۳ کال په پرتله د 
نوماندانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالى  ښیي، ۱۸ نوماندانو د یوې میرمنې په ګډون د بریالیتوب لپاره 
سیالي کوله. د والیتي شورا ګانو د ۴۲۰ څوکیو لپاره  په ټولیزه توګه ۳۳۲۴ کسانو، د ۳۴۲ ښځو په ګډون 
ځانونه وټاکل. چې د ۱۳۸۴ کال د ټاکنو په پرتله د ټولیزې شمیرې او د ښځو نوماندانو په برخه کې لږ څه 

زیاتوالى ښیي. 

د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون ۴ اونۍ وخت درلود) د غویي له ۱۸ د غبرګولي تر ۲۲ 
نیټې( څو د ولسمشریزو او د والیتي شورا ګانو پر ۳۳۶۸ نوماندانو غور وکړي او شکایتونو ته ځواب ووایي 
او هغه نوماندان چې د وسله والو ډلو سره یي تړاو درلود، هغه حکومتي چارواکې چې له خپلې مخکینۍ 
دندې څخه یې استعفا نه وه کړې، او هغه نوماندان چې د نوماندۍ په پاڼو کې یې جعلي الس لیکونه درلودل 
وارزول شول. د  ټاکنو خپلواک کمیسیون دغبرګولي په ۵ نیټه د نوماندانو یو لومړنى لیست یې برابر کړ 
چې په کې  ننګونې، اصالحات او غوښتنې هم شاملې وې. د غبرګولي له ۵ نیټې نه تر ۱۸ نیټې د ټاکنو د 
شکایتونو کمیسیون د شکایتونو ارزونه پیل کړه او د نوماندۍ د ننګونو په اړه یې پریکړې وکړې. د غبرګولي 

د میاشتې په ۲۲ مه نیټه د  تایید شوو نوماندانو یو بشپړ لیست اعالم شو. 

د ۱۳۸۴ کا ل په څیر په والیتونو کې د والیتي شوراګانو لپاره د نوماندانو د پراخې شمیرې له کبله رای 
پاڼې د ورځپاڼو په څیر د نوماندانو له انځورونو څخه  ډکې  او له څو پاڼو څخه جوړې وې، چې دغه کار 
د پام وړ نوماند د موندلو بهیر ستونزمن  کړی ؤ.  ددې بهیر د اسانتیا په موخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د 
نوماندانو انځورونه او انتخاباتي  نښانونه بیا په رای پاڼه کې شامل کړل. سره له دې د کابل په والیت کې په 

وروستۍ رای پاڼو کې د  ۵۲۴ نوماندانو ځای پر ځای کول  خورا ستونزمن کار ؤ. 

مدني زده کړه
د افغانستان د نوو ډموکراټیکو بنسټونو، د ټاکنو د بهیر، او د رایې ورکولو د حقونو په اړه څرګندونې په 
ځانګړي توګه په داسې یو هیواد کې چې محدودې زیربناوې او خورا زیاتې لیرې پرتې سیمې او همدا راز  

د سواد او رسمي زده کړو ټیټه کچه لري یو خورا پیچلى او ستونزمن  کار دی.
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په داسې حال کې چې د ۱۳۸۳ او ۱۳۸۴ کلونو د ټاکنو په درشل کې  د بیال بیلو سازمانونو لکه د ټاکنیز 
سیسټم د نړیوال بنسټ )IFES( او د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمعې د سازمان )ACSFO(  له خوا د مدنې 
پوهې د ودې  په موخه هڅې وشوي، خوپه دې اړه د ټاکنو تر مینځ  مهال کې  ډیر لږ فعالیتونه تر سره 
شوي دي. که څه هم چې ځینو سازمانونو لکه یوناما او د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام دسبا لپاره د 
ټاکنیزظرفیت د لوړولو پروژې )ELECT( د مدني پوهې له پروګرامونو څخه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون 
له خوا  د ۱۳۸۸ کال د ټاکنو په درشل کې روان وو مالتړ یې کاوه.  خو د ۱۳۸۷ کال د تلې له میاشتې  
څخه وړاندې  د دغه شان فعالیتونو لپاره خورا لږ نړیوالې مالي مرستې موجودې وې، چې دا تر یوه حده د 
ټاکنو ناوخته  پالن جوړونې  او په خپله د ټاکنو د تنظیم ، او همدا راز  د بسپنه ورکوونکو له  خوا د ټاکنو 

د مالي لګښت د ناوخته تایید له کبله ؤ.

د رایه ورکوونکو نوم لیکنه 
د ۱۳۸۴ کال د ولسمشریزوټاکنو په درشل کې د رایه ورکوونکو د یوې لویې شمیرې نوم لیکنه تر سره شوه.  
د ۱۳۸۲ کال د لیندۍ په  ۱۰ مه او د ۱۳۸۳ کال د زمري په ۲۹ مه  نیټه په ټول هیواد کې په ټولیزه توګه 
۱۰۵۶۷۸۳۴ د رایه ورکونې کارټونه وویشل شول. د ۱۳۸۸ کال د ټاکنو لپاره د ټولو هغو افغانانو چې د 
نوم لیکنې له وروستي پړاو څخه وروسته د  ۱۸ کلنۍ  عمر ته رسیدلې وو،هیواد ته د بیا راستنیدو دهڅو په 
لړ کې  ځینې هغه افغانان چې له پاکستان ،ایران   او نورو هیوادونوڅخه  بیرته هیواد ته راستانه شوي وو، 
او یا هغه کسانو چې نوم لیکنه یې کړې  وه خو نورو والیتونو ته کډه شوي وو او یا یې خپل د ټاکنو کارټونه 
ورک کړې وو  د نوم لیکنې بل دور هم تر سره شو. دغه بهیر د ۱۳۸۷ کال د تلې په میاشت کې پیل او  په 
څلور پرله پسې پړاوونو کې تر سره شو. نوموړي پړاوونه په بیال یلو والیتونو کې د هوا او امنیتي ستونزو 
ته په پام سره ټاکل شوي وو. نوموړى بهیر د ۱۳۸۷ کال د سلواغې په میاشت کې بشپړ شو خو دغه بهیر 
دومره روڼ نه ؤ. د هغه رپوټ پر بنسټ چې د آزادو او عادالنه ټاکنو د څارنې د ډلې له خوا وړاندې شوی 
ؤ د غایب کس په وکالت نوم لیکنه، درغلۍ ، له قانوني عمر څخه ښکته عمر کې د نوم لیکنې په ګډون د 
سرغړونو زیاتې بیلګې ولیدل شوي. د بیلګې په توګه د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون  د رایه ورکوونکو د 
نوم لیکنې لومړنۍ شمیرې چې په کې د هیواد په دودیزو سیموکې د راجستر شوو ښځو یوه  لویه شمیره یې 

څرګندوله هم  د پوښتنې وړ وې.

د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون د۱۳۸۳-۱۳۸۴ کلونو په ټاکنو کې پر راجستر شوو کسانو سربیره د ۱۳۸۷-
۱۳۸۸ کال په ټاکنو کې د رایه ورکونې  لپاره  په ټولیزه توګه د ۴۳۶۵۲۹۲ خلکو  د نوم لیکنې یادونه وکړه. 

د رایې ورکولو مرکزونه او د کارکوونکو ګومارل
د ۱۳۸۸ کال له ټاکنو څخه وړاندې  په  یو شمیر هغو سیمو کې چې په کې بشپړ امن نه ؤ په ځانګړي توګه د 
هیواد په سویل او ختیځ کې د رایې ورکولو د مرکزونو د پرانیستلو په اړه اندیښنې موجودې وې، له دې امله  
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د خلکو یو د پام وړ شمیر په ټاكنو كې له ګډون  څخه بې برخې پاتې شول.  سره له دې چې د ټاکنو خپلواک 
کمیسیون په ټولیزه توګه  د هیواد په کابو ۶۸۰۰ مرکزونو کې د    را یه ورکونې د ۲۸۰۰۰ مرکزونو د 
درلودلو او په دې مرکزونو کې د څه د پاسه ۱۶۰۰۰۰ کارکوونکو د ګومارلو په اړه یې څرګندونې کړې 
وې)د ۱۳۸۳ کال په پرتله  په ۵۰۰۰ مرکزونو کې ۳۰۰۰۰(، د ولسمشریزې او د والیتي شوراګانو د 
ټاکنو لپاره ۳۶ میلیونه رای پاڼې چاپ شوي وې، که څه هم  چې په ځینو ناامنو سیمو کې  د رایې ورکونې 
مرکزونه  تړل شوي وو، سر بیره پردې  د را یې ورکونې په ورځ  له مخکې نه د پالن شوو درغلیو له 
ویرې د ټاکنو دچارواکو له خوا له ۴۴۰ څخه  د زیاتو  مرکزونو د  تړلو دستور ورکړل شو. د رایه ورکونې 
په ورځ  د رایه ورکوونکو له خوا د نورو لوژیستکي ستونزو یادونه هم وشوه:  لکه د بلواګرو ډلو له خوا 
دګواښ) او په ځینو حاالتو کې د یرغل(، د رای پاڼو دکمښت، د کارټونو د سوري کوونکو ماشینونو په 
کار کې  کمزوري) چې درایه ورکړل شوو کارټونو د په نښه کولو په موخه ترې کار اخیستل کیده(، د نه 
پاکیدونکي رنګ پر ځای د وینځلو وړ رنګ کارونه. په ۱۳۸۸ کال کې د لومړي ځل لپاره  رایې د رایې 
او  شمیرلو په مرکزونوکې وشمیرل شوي )ددې پر ځای چې د والیتونو په مرکزونو کې وشمیرل شي( 

لومړنۍ پایلې له همدې الرې خپرې شوي

د ټاکنو څارنه
نا امنۍ له کبله، د ټاکنو د نړیوالو څارونکو شمیر د ۱۳۸۳ کال په پرتله خورا کم  د مخ په زیاتیدونکې 
شوی ؤ. د څارونکو یوه لویه ډله د اروپا د ټولنې له خوا استول شوي وه  چې د دغه پالوي په ترکیب 
کې  ۶۷  شنونکو کارپوهانو او ۵۰ لنډ مهاله څارونکو په ټول هیواد کې د رایه ورکونې په مرکزونو کې 
برخه درلوده. په ۱۳۸۸ کال کې د اروپا د امنیت او همكارۍ سازمان د ټاکنو یوه مرستندویه ډله چې په کې 
۲۰ کار پوهان په کې شامل  او په کابل کې میشت وو، استولې وه چې  موخه یې له ټاکنو څخه وروسته د 
سپارښتنو په اړه د یو رپوټ د برابرولو په برخه کې د حکومت او نړیوالو هڅو سره مالتړ ؤ. په داسې حال 
کې چې همدې سازمان  په ۱۳۸۳ کال کې۴۲ څارونکي سیمې ته استولې وو. د عادالنه ټاکنو لپاره د آسیا 
شبکې )ANFREL( چې د آسیا فونډیشن له خوا یې مالتړ کیده د پالوي په ترکیب کې   ۲۰ اوږد مهالو او ۳۰ 
لنډ مهالو څارونکواو د کارپوهانو یوې پنځه کسیزې ډلې برخه درلودله.  سر بیره پردې په افغانستان کې د 
میشتو ډیپلوماټیکو پالوو او نورو  نړیوالو سازمانونو له ډلې څخه یو لږ شمیر  څارونکي د رایه ورکونې په 

مرکزونو کې ځای پر ځای شوي وو. 

د نړیوالو څارونکو د محدودې شمیرې تر څنګ بله ستونزه د دوی پر ګرځیدو راګرځیدو محدودیتونه هم 
وو. ددوی ګڼ شمیر په پراخه کچه د والیتونو له مرکزونو څخه لیرې او ځینو یې آن له کابل څخه بهر سفر  
نه شو کوالی . په بدل کې یې د  افغانستان  د ټاکنود څارنې سازمان یعنې  د افغانستان د آزادو او عادالنه 
ټاکنو بنسټ )FEFA(، د ټاکنو اړوندو سازمانونو په څیر د ۱۳۸۴ او ۱۳۸۸ کلونو د ټاکنو تر مینځ مهال کې  
فعال پاتې شو او په ټولو والیتونو کې یې د رایه ورکونې د څارنې په موخه استازي درلودل او په دې بریالی 
شوچې د ټاکنو په ورځ او په مخکینیو میاشتو کې  د رایه ورکوونکو د نوم لیکنې په بهیر کې خپله دنده په 
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هر اړخیزه توګه تر سره کړي. 

امنیت
 سره له دې چې د نا امنۍ د اغیزو د کمولو په موخه د پام وړ ګامونه اخیستل شوي وو خوبیا هم نا امنۍ د 
۱۳۸۸ کال ټاکنې  زیانمنې کړې. د ټاکنیزو هڅو څخه د مالتړ په موخه یو ۲۶۰۰۰ کسیز ځواک چمتو شوی 
ؤ،خو د نړیوال کړکیچ دډلې د ۱۳۸۸ کال د تلې دمیاشتې یو رپوټ وښودله  چې په ۱۳۸۰ کال کې د امریکې 
په مشرۍ  د ماموریت  راهیسې د زمري د میاشتې له ټولټاکنو څخه وړاندې اونیوکې  د تاوتریخوالې کچه 
تر ټولو لوړه وه او همدا راز  په همدې ترڅ کې  د والیتي شوراګانو لږ تر لږه څلور نوماندان وژل شوي 
وو، په ټولیزه توګه د څه د پاسه ۳۰۰ پیښو رپوټ ورکړل شوی او ۳۱ کسان  له ټاکنو څخه وړاندې او د 
ټاکنو په ورځ وژل شوي دي. تر یوه حده دا کار ددې المل شو څو د ۱۳۸۳ کال په پرتله د رایه ورکوونکو 
شمیر له ۷۰٪ څخه ۳۱٪ ته راټیټ شي.د ټاکنو له لومړني پړاو راهیسې  د افغانستان په ناامنو سیموکې د 
ټاکنود بالقوه رایه ورکوونکو ګوښي پاتې کیدل د امنیت د خرابیدو یوه بله اغیزه وه، چې اكثرًا یې د بلواګرو 
ډلو په شتون پورې اړه درلوده. چې دې كار د ۱۳۸۹ كال ټاكنې هم اغیزمنې كړې.  همدا راز  په ناکرارو 
سیمو کې د رایه ورکونې د مرکزونو نه پرانیستلو او په رښتینې توګه نه فعالیت هم د ټاکنو په ورځ  درغلیو 

ته الره هواره کړه.

درغلۍ   
د پراخو درغلیو له کبله د ۱۳۸۸ کال ټاکنې نوم بدې شوي.  د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون د  ۱۳۸۸ کال د 
تلې په میاشت کې د ۲۸۰۰  شکایتونو له په  بشپړه توګه جدي وانګیرل  او دې کمیسیون د ۱۰سلنې رایو 
د بیا شمیرنې دستور ورکړ چې  نوموړي رایې به په تصادفي توګه غوره كیدلې.  په عمومي توګه د ټولو 
رایو څخه ۱۸.۸ سلنه یې د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون  له خوا  باطلې اعالم شوي او په دې توګه یې 
دټاکنو د خپلواک کمیسیون له لومړنیو شمیرو څخه د اعتبار وړ رایو شمیر له ۵۶۶۲۷۵۸)۳۸.۷٪( څخه 
۴۵۹۷۷۲۷)۳۱.۴٪( ته را ټیټ کړ.  که څه هم چې دغه سلنه  د رایه ورکوونکو د وروستۍ نوم لیکنې څخه 
د الس ته راغلو شمیرو پر بنسټ وه  چې د  افغانستان د آزادو او عادالنه ټاکنو د بنسټ  د وینا  له مخې  کره 
نه وه او د پام وړ درغلۍ په کې  تر سترګو کیدې.  په پای کې د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون  د رایو یوه زیاته 
شمیره باطلې اعالم کړې چې دغه کار ددې المل شو چې ولسمشریزې  ټولټاکنې دوهم پړاو ته وغځوي. د 
والیتي شوراګانو په ټاکنو کې هم درغلۍ موجودې وې خو د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون له خوا لږه پاملرنه 
ورته وشوه. د یادونې وړ ده چې د ۱۳۸۳ کال په ټاکنو کې هم د درغلۍ بیلګې موجودې وې خو د نړیوالې 

ټولنې او رسنیو له خوا دومره پاملرنه ورته ونه شوه.

د 13۸9 كال ټاكنې  
د ۱۳۸۸ كال د مرغومي په میاشت كې د ټاكنو خپلواك كمیسیون د ولسي جرګې ټاكنې د ۱۳۸۹ كال د 
غبرګولي له لومړۍ نیټې څخه د وږي د میاشتې ۲۷ نیټې ته وځنډولې. په همدې نیټه د ولسي جرګې د ۲۴۹ 
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څوكیو لپاره رایه وركونه تر سره شوه. د ټاكنو وروستۍ پایلې د ټاكنو د خپلواك كمیسیون له خوا د لیندۍ د 
میاشتې په ۳ نیټه  اعالم شوي چې په دې كې د غزني د والیت پایلې شاملې نه وې چې دغه پایلې كابو یوه 
اوونۍ وروسته اعالم شوي. د ۱۴۹ وړونكو استازو له ډلې څخه ۸۸ د پخواني پارلمان غړي وو. كه څه 
هم چې د افغانستان د پارلماني ډلو جوړیدنه اكثرًا ناڅرګنده وي او د حكومت پلوه او مخالفو ډلو ویش په كې 
څرګند نه دى، خو په عمومي توګه داسې انګیرل كیږي چې دغو ټاكنو د هغو استازو په شمیر كې چې كیداى 

شي په بالقوه ډول د كرزي د مخالفې ډلې په لیكه كې ودریږي خورا زیاتوالى راوستى.

د نوماندانو ټاكنه او ارزونه   
نوماندانو د ۱۳۸۹ كال د غویي تر ۱۵ نیټې پورې د نوم لیكنې لپاره وخت درلود چې دا كار د ټاكنو د خپلواك 
كمیسیون په دفتر كې په شخصي ډول تر سره كیده.  د نوماندانو لومړنى لیست د غویي په ۲۵ نیټه د ټاكنو 
خپلواك كمیسیون له خوا  خپور شو، چې وروسته تر هغې بیا د شكایتونو، كنټرولولو او ارزولو پړاو پیل شو. 
په دې موده كې ۴۸ نوماندان په خپله خوښه په ټاكنو كې د نوماند په توګه له ګډون څخه په شا شول، ۲۱ تنه 
د ټاكنیزو شكایتونو د كمیسیون له  خوا او ۳۱ نور د ټاكنو د خپلواك كمیسیون  له خوا بى اعتباره شول. او 
د څه د پاسه ۲۰۰ نوماندانو په اصلي غوښتنلیكونو كې اصالحات راغلل. د ۱۳۸۹ كال د چنګاښ په ۱ نیټه 
د۲۵۷۷ هغو  نوماندانو وروستى لیست چې په ټاكنو كې به سیالي وكړي ) چې په كې ۴۰۶ میرمنې شاملې 

وې( خپور شو.

د رایه وركوونكو نوم لیكنه 
د ۱۳۸۸ كال له ولسمشریزو ټاكنو څخه وړاندې د نوماندانو د نوم لیكنې یو مهم نوښت تر سره شو. د ولسي 
جرګې د ټاكنو لپاره د نوم لیكنې بهیر دوه میاشتې وړاندې پیل شو چې د زمري د میاشتې په ۲۱ نیټه پاى 

ته ورسید.

د ټاكنو څارنه 
ټاكنیزې مبارزې په بهیر په ټول هیواد كې ۴۰۰ اوږد مهاله  )FEFA( د  ټاكنو بنسټ   د آزادو او عادالنه 
څارونكي ګومارلې وو او د ټاكنو په ورځ یې د رایه وركولو او شمیرنې د څارنې په موخه ۶۶۰۰ نور 

څارونكي وګومارل. 

د ۱۳۸۸ كال د ولسمشریزو ټاكنو په څیر ناامني د دې المل شوه څو د ټاكنو د نړیوالو څارونكو شمیر د 
۱۳۸۴ كال د پارلماني ټاكنو په پرتله خورا لږ وي. چې ستره برخه یې د نړیوالې ډموكراسۍ د بنسټ له خوا 

ګومارل شوي وو. 

امنیت او درغلۍ 
بلواګرو په ټاكنیز بهیر كې د ښكیلو كسانو په وړاندې ګواښونه وكارول او افغانانو ته یې د رایه وركونې په 
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وړاندې خبردارى وركړ. د FEFA له خوا د تر السه شوو شمیرو له مخې د نوماندانو او د ټاكنیزې مبارزې 
د ۱۲ تنو كاركوونكو په ګډون  له ۲۰ تنو څخه زیات كسان د ټاكنو اړوند تاوتریخوالو په لړ كې وژل شوي 
دي. او له ټاكنو څخه وړاندې او د ټاكنو په ورځ د تاوتریخوالي او د ګواښونې ګڼ شمیرپیښې تر سترګو شوي. 
د رایه وركونې په ورځ پراخې درغلۍ تر سترګو شوي او د ټاكنیز بهیر په نورو پړاونو كې هم د پراخې 
درغلۍ د پیښیدو په اړه انګیرنې پیاوړې وې. كابو ۴۲۰۰ جدي شكایتونه د ټاكنیزو شكایتونو د كمیسیون 
له لوري پلټنې ته وړاندې شول. ددې  په پاى كې  د رایه وركونې د ۵۸۷  مركزونو پایلې رد او د ټولیزو 
رایو له جملې نه نږدې ۲۵ سلنه رایې باطلې شوي. چې ددې كار په پایله كې كابو ۳.۴ میلیونه رایې قانوني 

وبلل شوي.

د ټاكنو خپلواك كمیسیون په لومړي سر كې پالن درلود څو د ټاكنو په ورځ ۶۸۳۵ د رایې وركولو مركزونه 
ولري. سره له دې د ټاكنو په ورځ دوى  د هیواد په ناامنو سیمو كې د ۱۰۱۹ مركزونو د نه خالصولو خبر 
وركړ، له دې سره سره، په هغو سیمو كې چې خلكو نه غوښتل چې رایې وركړي او یاهم په رایه وركولو 
بریالي نه شول، هم ګڼ شمیر د رایې وركولو مركزونه خالص وو. چې دا كار ددې المل شو څو پایلې بدلون 

ومومي او دې كار په وروستي پارلمان كې د استازیتوب په اړه اندیښنې راوپارولې. 

د ټاكنو خپلواك كمیسیون د لړم په لومړۍ نیټه لومړنۍ پایلې اعالم كړې خو ۲۴ بریالي نوماندان یې بې 
اعتباره كړل او په وروستي لیست كې چې د لیندۍ په ۴ نیټه خپور شو، دغه كسان په كې موجود نه وو.
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د لوی خدای )ج( پرسپیڅلي ذات په ټینګ ایمان، اود حق تعالی په مشیت پر توکل او د اسالم په سپیڅلی 	 
دین پراعتقاد،

د تیرو بې عدالتیو او ناخوالو په درک او زموږ پرهیواد راغلیو بې شمیره مصیبتونو ته په پاملرنه، 	 

د افغانستان د ټولو خلکو د سر ښندنو، تاریخی مبارزو، برحق جهاد اومقاومت دستایلو او د وطن د 	 
آزادۍ د الرې شهیدانو لوړ مقام ته په ارزښت ورکولو،

په دې درک سره چې واحد او یو موټۍ افغانستان ددې خاورې په ټولو قومونو او خلکوپورې اړه لري، 	 

د ملګرو ملتو د منشورپه رعایت او د بشر د حقونو نړیوالې اعالمیې ته په درناوي،	 

د ملي وحدت د ټینګښت او د هیواد د استقالل او ملي حاکمیت اوځمکنۍ بشپړتیا د ساتنی په منظور، 	 

د خلکو پر اراده او د ډموکراسۍ پر بنسټ والړ نظام د تاسیس لپاره،	 

له ظلم، استبداد، تبعیض او تاوتریخوالې څخه پاک؛ پر قانونیت، اجتماعي عدالت، د انساني حقوقو او 	 
کرامت پر خوندي تابه والړې مدني ټولني د جوړولو او د خلکو د اساسي حقوقو او آزادیو د تأمین په 

منظور،

د هیواد د سیاسي، اجتماعي، اقتصادي او دفاعي بنسټونو د پیاوړي کولو لپاره،	 

د دې خاورې ټولو اوسېدونکیو ته د یو هوسا ژوندانه او د ژوند د سالم چاپیریال د تأمین لپاره؛	 

او په پای کې  په نړیواله ټولنه کې د افغانستان لپاره د وړځای د تثبیت په منظور؛ د هیواد تاریخی، 	 
فرهنګې او ټولنیزو واقعیتونو او د زمان له غوښتنو سره سم د ۱۳۸۲ لمریز کال د مرغومي د میاشتې په 
۱۴ نیټه دغه اساسي قانون مو په لویه جرګه کې د خپلو استازو له الرې د کابل په ښار کې تصویب کړ. 

لومړی فصل: دولت
افغانستان یو خپلواك، واحد، او نه بېلېدونكى اسالمي جمهوري دولت دى.

د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت دین، د اسالم سپیڅلۍ دین دى.

د نورو ادیانو پیروان د خپل دین په پیروۍ او د خپلو دیني مراسمو په تر سره کولوكې 
د قانون د حكمونو په حدودو كې آزاد دي.

په افغانستان كې هیڅ قانون نه شي كوالى چې د اسالم د سپیڅلي دین د معتقداتو او 
احكامو مخالف وي.

په افغانستان كې ملي حاكمیت په ملت پورې اړه لري چې په مستقیم ډول یې په خپله  

لومړۍ  ماده

۲ مه ماده

۳ مه ماده

۴ مه ماده



 اسناد

۱۱۸

اویا د خپلو استازو له الرې یې عملي كوي.

د افغانستان ملت عبارت دی له ټولو هغو افرادو څخه چې د افغانستان تابعیت ولري.

د افغانستان ملت له پښتون، تاجك، هزاره، ازبك، تركمن، بلوچ، پشه یي، نورستاني، 
ایماق، عرب، قرغېز، قزلباش، ګوجر، براهوي او نورو قومونو څخه جوړدى.

د افغان كلمه د افغانستان د ملت پر هر فرد اطالق كیږي.

د ملت هیڅ یو فرد د افغانستان له تابعیت څخه نه محرومیږي.

په تابعیت او پناه ورکولو پورې مربوطې چارې د قانون له الرې تنظیمیږي. 

ددې اساسي قانون او نورو قوانینو د حكمونو تطبیق، له استقالل، ملي واكمنۍ اوځمكنۍ 
بشپړتیا څخه دفاع او د هېواد د امنیت او دفاعي قابلیت تأمین، د دولت له اساسي وظایفو 

څخه دي.

دولت، د انساني كرامت په ساتلو، بشري حقوقو د مالتړ، د ډموكراسۍ د تحقق،  ملي 
وحدت د تأمین او د ټولو قومونواو قبایلو ترمنځ د برابرۍ او دهېواد په ټولو سیمو كې د 
متوازنې پراختیا او ټولینېز عدالت، پربنسټ د یوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو 

مكلف دى.

دولت د ملګروملتونو د منشور، د بین الدول معاهدو، د نړېوالو میثاقونو چې افغانستان 
له هغو سره تړاو لري او د بشري حقوقو د نړیوالې اعالمیې رعایت كوي.

دولت د هر راز تروریستي اعمالو،د مخدره موادو د کرلو او قاچاق او مسكراتو دتولید 
او استعمال مخنیوى كوي.

نه  په ساتلو،  او ځمكنۍ بشپړتیا  دولت د هېواد خارجي سیاست د خپلواكۍ، ملي ګټو 
مداخلې ښه ګاونډیتوب، متقابل احترام اود حقوقو  د برابرۍ پرپڼسټ تنظیموي.

كانونه او نوري ترځمكې الندې زیرمې او لرغوني آثارد دولت ملکیت دي.

د ولت د ملکیتونو ساتنه او اداره او له طبیعي زیرمو او نورو عامه ملکیتونو  څخه د 
سمې استفادې ډول د قانون له الرې تنظیموي.

دولت خصوصي پانګې اچونې او خصوصي تشبثات د بازارد اقتصاد د نظام   پربنسټ  
د قانون له حکمونو سره سم هڅوي،  مالتړ یې كوي او مصونیت یې تضمینوي.

په كورنۍ او بهرنۍ سودا ګرۍ پورې تړلې چارې، د هېواد له اقتصادي غوښتنو او د 
خلكو له ګټو سره سمې د قانون له الرې تنظیمیږي.

۵ مه ماده

۶ مه ماده

۷ مه ماده

۸ مه ماده

۹مه ماده

۱۰ مه ماده

۱۱مه ماده



الف څخه تر یا: د افغانسان لپاره مرستندوی الرښود

۱۱۹

د افغانستان بانك. د دولت مركزي او مستقل بانك دى.

د پېسو نشرول، د هېواد د پولي سیاست طرح او تطبیق، د قانون له حكمونو سره سم د 
مركزي بانك صالحیت دی.

مركزي بانك د پېسو د چاپ په برخه كې د ولسي جرګې له اقتصادي كمیسیون سره 
مشوره کوي.

د دې بانك تشكیل او د كار ډول د قانون له الرې تنظمیږي.

دولت د صنایعو د پراختیا، د تولید د ودې او د خلكو د ژوند د سطحې د لوړتیا او د 
كسبګرو د فعالیتونو د مالتړ لپاره اغېزمن پروګرامونه طرح او تطبیقوي.

دولت د كرنې او مالدارۍ د پراختیا، د بزګرانو او مالدارانو د اقتصادي، ټولنیزو او د 
ژوند د شرایطو د ښه كولو او د كوچیانو د میشتولو او د دوى د ژوند د سمون لپاره د 

دولت د مالي توان په حدودو كې اغېزمن پروګرامونه طرح او تطبیقوي.

 دولت مستحقو اتباعوته د استوګنځای د برابرولو په منظوراو د عامه ملکیتونو د وېش 
لپاره، دقانون له حكمونو سره سم او د مالي امكاناتو په حدودوكې الزم تدبیرونه نیسي.

دولت مکلف دی چې د ځنګلونو اود چاپیریال د ساتنې او ښه والې لپاره الزم تدبیرونه 
ونیسي.

د پښتو، دري، ازبكي، تركمني، بلوڅي، پشه یي، نورستاني، پامیري او په هیواد كې د 
نورو مروجو ژبو له جملې څخه پښتو او دري د دولت رسمي ژبې دي.

په هغوسیمو كې چې د خلكو اكثریت له ازبكي، تركمني، بلوڅي، پشه یي، نورستاني او 
پامیري ژبو څخه پریوې خبرې كوي له پښتو او دري سربیره هغه ژبه درېمه رسمي 

ژبه ده، د تطبیق ډول یي د قانون له الرې تنظیمیږي.

دولت د افغانستان د ټولو ژبو د پیاوړتیا او پراختیا لپاره اغېزمن پروګرامونه طرح او 
تطبیقوي.

ژبو  پرټولو مروجو  هېواد  د  تلویزیون خپرونې  او  راډیو  د مطبوعاتو،  هېواد كې  په 
آزادې دي.

په هېواد كې موجود ملي، علمي او اداري اصطالحات ساتل كیږي.

دولت په بیالبیلو سطحو کې د معارف د ودې او د دیني زده كړو د پراختیا، د جوماتونو، 
مدرسو او دیني مركزونو د وضعې د ښه والې او تنظیم لپاره الزم تدبیرونه نیسي.

۱۳ مه ماده

۱۴ مه ماده

۱۵مه ماده

۱۶مه ماده

۱۷ مه ماده

۱۳ مه ماده



 اسناد

۱۲۰

دهېواد تقویم مبدأ د پیغمبر اكرم)صلی اهلل علیه و سلم( پرهجرت والړه دی.

د دولتي ادارو دكار بنسټ هجري لمریزکال دی.

د جمعې ورځې، د اسد ۲۸ او د ثور۸ عمومي رخصتۍ دي.نورې رخصتي د قانون له 
الرې تنظیمیږي.

د افغانستان بیرغ له: دریو تور، سور او زرغون رنګه ټوټو څخه جوړ دى درې واړه 
ټوټې په مساوي ډول له كیڼ نه ښي لور ته په عمودي ډول سره پرتې وي.او د هر 
رنګ سورد هغه د اوږدو نیمایي دى چې په منځ كې یې د افغانستان ملي نښان ځاى پر 

ځاى شوى دى. 

د افغانستان د دولت ملي نښان له سپین رنګې محراب او منبر څخه جوړ دى چې په دوو 
څنډو كې یې دوه بیرغونه او د نښان د منځ په پورتنۍ برخه كې د ال اله اال اهلل محمد 
رسول اهلل مباركه كلمه اواهلل اكبراو د راختونكې لمر وړانګې او په الندینۍ برخه كې 
یې د ۱۲۹۸هجري شمسي تاریخ او د افغانستان كلمه راغلې چې له دوو خوا وو څخه 

د غنمو وږي پرې راګرځول شوي دي.

له بېرغ او ملي نښان څخه د استفادې څرنګوالی د قانون له الرې تنطیمیږي.

د افغانستان ملي سرود به په پښتو ژبه دی، اهلل اكبر او د افغانستان د قومونو نومونه به 
پكې راځي.

د افغانستان پایتخت د كابل ښار دى.

دوه یم فصل: د اتباعو اساسي حقوق او وجایب
د افغانستان د اتباعو ترمنځ هر راز تبعِیض او امتیاز منع دى.

د افغانستان اتباع ښځې او نارینه د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري.

ژوند د خداى)ج( بخښنه او د انسان طبیعي حق دى، هیڅوك له قانوني مجوزه پرته له 
دې حقه بې برخې كېدای نشي.

آزادي د انسان طبیعي حق دى، دا حق د نورو له آزادۍ او له عامه مصالحو پرته چې 
د قانون له الرې تنظیمیږي حدود نه لري.

د انسان آزادي او كرامت له تیري خوندي دى.

دولت د انسان د آزادۍ او  کرامت  په ساتنه او درناوي مكلف دى.

۱۸ مه ماده

۱۹مه ماده

۲۰ مه ماده

۲۱ مه ماده

۲۲مه ماده

۲۳ مه ماده
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الف څخه تر یا: د افغانسان لپاره مرستندوی الرښود

۱۲۱

د ذمې برائت اصلي حالت دى

 ترهغې چې د باصالحیته محكمې په قطعي حكم متهم محكوم علیه ثابت نه شي، بې 
ګناه ګڼل كیږي.

جرم یو شخصي عمل دی.

د متهم تعقیبول، نیول یا توقیفول او پر هغه باندې د جزا تطبیق بل هیچا ته سرایت نه 
كوي.

هیڅ یوعمل جرم نه ګڼل كیږي خو دهغه قانون له مخې چې د جرم د  ارتکاب له مخه 
نافذ شوى وي.

هیڅوك د قانون له حكمونو پرته تعقیبېداى، نیول كېداى او یا توقیفېداى نه شي.

هیچاته سزا نه شي وركول كېداى مګر، د یوې با صالحیته محكمې په حكم او د هغه 
قانون له احكامو سره سم چې د اتهام وړ فعل تر ارتکابه مخكې نافذ شوى وي.

د افغانستان هیڅ یو تبعه په جرم باندې د متهم كېدو له امله، بهرني دولت ته نه سپارل 
كیږي، مګر د ورته معاملې او د هغو بین الدول تړونونو له مخې چې افغانستان ور 

سره تړاو لري.

هیڅ افغان د تابعیت په سلبېدواو په افغانستان كې دننه یا بهرپه شړل كېدو نه محكومیږي.

د انسان تعذیب منع دی.

هیڅوك نه شي كوالى چې له بل شخص څخه  حتی د حقایقو د تر السه کولو لپاره  که 
څه هم تر تعقیب، نیونې یا توقیف او یا په جزا محكوم وي، دهغه د تعذیب لپاره اقدام 

وكړي، یایې د تعذیب امر ورکړي.

د انساني كرامت مخالف دجزا ټاكل منع دي.

له متهم یا بل شخص څخه په زور تر السه شوي څرګندونې، اقرار یا شهادت اعتبار 
نه لري.

په جرم اقرار د متهم هغه اعتراف ته وایي چي په بشپړه خوښه او د عقلي روغتیا په 
حالت كې یې د با صالحیته محكمې په وړاندې كړى وي.

هرڅوك كوالى شي چې له نیول كېدو سره سم له ځانه د اتهام د لیرې كولو لپاره  او یا 
د حق د ثابتولو لپاره د قانون سره سم مدافع وكیل وټاكي.

متهم حق لري چې له نیولو سره سم له منسوب اتهامه ځان خبركړي اود هغې مودې 

۲۵ مه ماده

۲۶مه ماده

۲۷مه ماده

۲۸مه ماده

۲۹مه ماده

۳۰ مه ماده

۳۱ مه ماده



 اسناد

۱۲۲

دننه چې قانون یې ټاكي، محكمې کې حاضر شي.

دولت په جنایي پېښو كې د بیوزلې متهم لپاره مدافع وكیل ټاكي.

د متهم او د هغه د وكیل ترمنځ مکالمات، مراسالت او مخابرات له هر ډول تعرض 
څخه خوندي دي. 

دمدافع وكیالنو وظایف او واكونه د قانون له الرې تنظیمیږي.

پوره دپوروړي د آزادۍ د  سلبیدو یا محدودیدو سبب کیدای نه شي.

د پور د بېرته اخیستلو الرې چارې او وسایل د قانون له الرې تنظیمیږي.

د افغانستان اتباع د انتخابولو او د انتخابېدلو حق لري.

له دې حق څخه د ګټې اخیستو شرایط او الرې د قانون له الرې تنظیمیږي.

د بیان آزادي له تیري څخه خوندي ده. 

هر افغان حق لري چي خپله  فکر د وینا، لیكنې، انځور او یا نورو وسیلو له الرې، په 
دې اساسي قانون كې د راغلو حكمونو د په رعایت څرګند كړي.

هر افغان حق لري د قانون له حكمونو سره سم مطالب، بې له دې چې  هغه مخکې له 
مخکې دولتي مقامونو ته وښیي  خپاره او نشر كړي.

د مطبعو، راډیو او ټلویزیون، د مطبوعاتو د خپرولو او د جمعي ارتباط په نورو وسایلو 
پورې مربوط حکمونه د قانون له الرې تنظیمیږي.

د افغانستان اتباع حق لري چې د خپلو مادي او یا معنوي غوښتنو د تأمین لپاره، د قانون 
له حكمونو سره سم ټولنې جوړې كړي.

د افغانستان اتباع حق لري د قانون له حكمونو سره سم، سیاسي ګوندونه جوړ كړي، په 
دې شرط چې:

د ګوند مرامنامه او اساسنامه د اسالم د سپیڅلي دین د احكامو او په دې اساسي . ۱
قانون كې د راغلو نصوصو او ارزښتونو  سره مخالف نه وي.

د ګوند تشکیالت  او مالي منابعې څرګندې وي.. ۲

نظامي او نظامي ډوله تشکیالت او هدفونه ونه لري.. ۳

له بهرنیو سیاسي ګوندونو  یا نورو بهرنیو منابعو سره تړلې نه وي.. ۴
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د قوم، سیمې، ژبې او فقهي مذهب پر بنسټ د ګوند جوړول او فعالیت كول، جواز نه 
لري.

هغه جمعیت او ګوند چې د قانون له حكمونو سره سم جوړیږي د قانوني موجباتو او با 
صالحیتي محكمې له حكمه پرته نه منحل کیږي.

د افغانستان اتباع حق لري چې د روا او سوله ییزو غوښتنو د تأمین لپاره له قانون سره 
سم بې وسلې غونډې او مظاهری وكړي.

د اشخاصو د مخابرې او لیكونو آزادي او محرمیت كه په لیكلي ډول وي یا د ټیلیفون او 
تلګراف یا نورو وسیلو له الرې، له تیري څخه خوندي دي.

دولت د اشخاصو د مخابرواو لیكونو د پلټنې حق نه لري مګرد قانون له حكمونو سره 
سم.

د شخص استوګنځی له تیري څخه خوندي دی.هېڅوك د دولت په ګډون د استوګن له 
اجازې یا واكمنې محكمې له قرار پرته او بې له هغو حاالتو او الرو چې په قانون كې 

ښودل شوي، د چا كور ته ورننوځي یا یې وپلټي.

د څرګند جرم په مورد كې مسؤل مامور كوالى شي د محكمې له مخكینۍ اجازې پرته د 
شخص كورته ورننوځي یا هغه وپلټي.نوموړى مامور مكلف دى كورته له ننوتو یا پلټنې 

وروسته، په هغه موده كې چې قانون یې ټاكي د محكمې قرارتر السه كړي.

هر افغان حق لري د هېواد هر ګوټ ته سفروكړي او استوګن شي خو له هغو سیمو 
پرته چې قانون منع كړې وي.

هر افغان حق لري د قانون له حكمونو سره سم له افغانستان څخه بهر سفر وكړي او 
بېرته راستون شي.

دولت له هېواد څخه بهرد افغانستان د اتباعو د حقونوساتنه كوي.

ملكیت له تیري څخه خوندي دى.

هېڅوك د ملكیت د ترالسه كولو او په هغه كې له تصرف كولو څخه نه منع كیږي، مګر 
د قانون د احكامو په حدودو كې.

نه مصادره  پرته  پرېكړې  له  د باصالحیته محكمې  او  قانون د حكم  د  ملكیت  د هېچا 
كیږي.

د شخص د ملكیت استمالك یوازې دعامه ګټو د تأمین په مقصد، د مخكیني او عادالنه 
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بدل په وركولو، د قانون له مخې مجاز دى.

د شخص د شتمنۍ پلټنه او اعالن یوازې د قانون په حكم كېداى شي.

بهرني اشخاص په افغانستان كې د عقارې د ملكیت حق نه لري.

د عقار اجاره د پانګې  اچونې په منظورد د قانون له حكمونو سره سم جواز لري.د 
بهرنیو ملكونو پر سیاسي نمایندګیو او پر هغو بین المللي مؤسسو چې افغانستان په كې 

غړیتوب لري د عقارې مالونو پلورل د قانون له حكمونو سره سم جواز لري.

هر افغان مكلف دى د قانون له حكمونو سره سم دولت ته مالیه او محصول وركړي.

هیڅ راز مالیه او محصول، د قانون له حكمه پرته نه وضع كیږي.

د مالیې او محصول اندازه اود وركړې ډول یې دټولنیز عدالت په رعایت او د قانون په 
وسیله ښودل كیږي.

دا حكم د بهرنیو کسانواو مؤسسو په برخه كې هم تطبیقیږي.

هر ډول وركړ شوي مالیه، محصول اوعایدات دولتي واحد حساب ته تحویلیږي.

زده كړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق دى چې د لیسانس تر درجې پورې وړیا د دولت 
له خواتأمینږي.

دمنځنیو  او  عامولو  د  معارف  متوازن  د  كې  افغانستان  ټول  په  دى چې  مكلف  دولت 
اجباري زده كړود تأمین لپاره اغېزمن پروګرام طرح او تطبیق كړي او د مورنیو ژبو 

د تدریس لپاره په هغو سیمو كې چې پرې خبرې كیږي الره هواره كړي.

دولت مكلف دى د ښځود زده كړو د پراختیا او توازن د ایجاد په منظور، د كوچیانو 
اغېزمن  لپاره  له منځه وړلو  د  د بې سوادۍ  په هېواد كې  او  د زده كړو د ښه والې 

پروګرامونه طرح او تطبیق كړي.

دولت د اسالم د سپیڅلي دین د حكمونو او ملي فرهنګ پر بنسټ او له علمي اصولو سره 
سم، واحد تعلیمي نصاب طرح او تطبیقوي او د ښوونځیو د دیني مضمونونو نصاب په 

افغانستان كې د شتو اسالمي مذهبونو پر بنسټ تدوینوي.

د لوړو، عمومي او اختصاصي زده كړو دمؤسسو جوړول او اداره كول، د دولت وظیفه 
ده.

د افغانستان اتباع كوالى شي د دولت په اجازه د لوړو، عمومي، اختصاصي اود سواد 
د زده كړې موسسې جوړې كړي.

۴۱ مه ماده

۴۲ مه ماده

۴۳ مه ماده

۴۴ مه ماده

۴۵ مه ماده

۴۶ مه ماده



الف څخه تر یا: د افغانسان لپاره مرستندوی الرښود

۱۲5

دولت كوالى شي بهرنیو کسانو ته هم د قانون له حكمونو سره سم د لوړو، عمومي او 
اختصاصي زده كړو د مؤسسو د جوړولو اجازه وركړي.

نورې  سره  هغو  له  او  شرطونه  شاملېدو  د  كې  مؤسسو  دولتي  په  كړو  زده  لوړو  د 
مربوطې چارې، د قانون له الرې تنظیمیږي.

دولت د علم، فرهنګ، ادب او هنر د پرمختګ لپاره اغېزمن پروګرامونه طرح كوي.

دولت د مؤلف، مخترع او كاشف حقوق تضمینوي او په ټولوبرخو كې علمي څېړنې 
له  قانون  د  اخیستنه  ګټه  اغېزمنه  نتیجو څخه  له  د هغو  او  یې كوي  او مالتړ  هڅوي 

حكمونو سره سم عاموي.

كار، دهرافغان حق دى.

دكار د ساعتونو ټاكل، او با معاشه رخصتي، د كار او كارګر حقوق او له هغو سره 
نورې مربوطې چارې د قانون له الرې تنظیمیږي.

د قانون د حكمونو په حدودو كې د كار او كسب انتخاب آزاد دى.

د جبري كارتحمیل منع دٰى.

دجګړې، آفتونو او نورو داسې حاالتو كې چې عامه ژوند او هوساینه تهدید کړي فعاله 
برخه اخیستنه د هرافغان ملي وجیبه ده.

پر ماشومانو د كار تحمیل جواز نه لري.

دولت مكلف دى چې د یوې سالمې ادارې او د هېواد په اداري سیسټم كې د سمون د 
رامنځ ته كېدو لپاره، الزم تدبیرونه ونیسي.

اداره خپل اجراآت په بشپړه بې طرفۍاو د قانون له حكمونو سره سم عملي كوي.

څخه  ادارو  دولتي  له  كې  حدودو  په  حكمونو  د  قانون  د  لري  حق  اتباع  افغانستان  د 
اطالعات ترالسه كړي، دا حق د نورو حقونو اوعامه امنیت ته له زیان رسولو پرته، 

حدود نه لري.

د افغانستان اتباع د اهلیت له مخې او له هر ډول توپیر څخه پرته د قانون له حكمونو 
سره سم د دولت خدمت ته منل كیږي.

هر څوك چې له ادارې څخه بې موجبه زیانمن شي د تاوان اخیستلو مستحق دى او 
كوالى شي د تاوان د تر السه كولو لپاره په محكمه كې دعوا اقامه كړي.

له هغو حاالتو پرته چې قانون ښوولي، دولت نه شي كوالى د باصالحیته محكمې له 
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حكمه پرته د خپلو حقونو د تر السه كولو لپاره اقدام وكړي.

دولت د افغانستان د ټولو اتباعو لپاره د ناروغیو د مخنیوي اود وړیا درملنې وسیلې او 
روغتیایي اسانتیاوې د قانون له حكمونو سره سم تأمینوي.

دولت له قانون سره سم د خصوصي طبي خدمتونو او روغتیایي مركزونو جوړول او 
پراختیا هڅوي او مالتړ یې كوي.

دولت د سالمې بدني روزنې د پیاوړتیا او د ملي او سیمه ییزو ورزشونو د پراختیا لپاره 
الزم تدبیرونه نیسي.

دولت د شهیدانو او مفقودینو له پاتې كسانو، د معلولینو او معیوبینو د بیا ځواكمنۍ او په 
ټولنه كې د هغوى د فعالې ونډې اخیستنې په خاطر د مالي مرستو او روغتیایي خدمتونو 

د تنظیم لپاره د قانون له حكمونو سره سم الزم تدبیرونه نیسي.

له زړو كسانو، بې سرپرسته ښځو، معیوبینو  او  د متقاعدینو حقوق تضمینوي  دولت 
او معلولینو او بې وسه یتیمانو سره د قانون له حكمونو سره سم الزمې مرستې كوي.

كورنۍ د ټولنې اساسي رکن دى او د دولت تر پاملرنې الندې ده.

دولت د كورنۍ او په ځانګړي توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتیا د تأمین، 
د ماشومانو د روزنې او د اسالم د سپیڅلي دین له احكامو سره دمغایرو رسمونو د له 

منځه وړلو لپاره الزم تدبیرونه نیسي.

له هېواد څخه دفاع د افغانستان د ټولو اتباعو دنده ده.

د عسكري مكلفیت د دورې د تېرولوشرطونه د قانون له الرې تنظیمیږي.

د اساسي قانون د حكمونو پیروي، د قوانینو اطاعت او د عامه نظم او امنیت رعایت د 
افغانستان د ټولو خلكووجیبه ده.

د قانون له حكمونو څخه بې خبري عذر نه ګنل كیږي.

دولت په افغانستان كې د خارجي اتباعو حقوق او آزادي له قانون سره سم تضمینوي. 
دا كسان د بین المللي حقوقو د قواعدو په حدودو كې د افغانستان د دولت د قوانینو په 

رعایت مكلف دي.

افغانستان كې د بشر د حقوقو د رعایت د څارنې، ښه والې او مالتړلپاره،  دولت په 
دافغانستان د بشر د حقوقو خپلواك كمیسیون جوړوي.

ته  په صورت كې دې كمیسیون  د نقض  د خپلو بشري حقوقو  هر څوك كوالى شي 
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شكایت وكړي.

كمیسیون كوالى شي د افرادو د بشري حقوقود نقض موارد مربوطو قانوني څانګو ته 
راجع كړي او د هغوى له حقوقو څخه په دفاع كې مرسته وكړي.

ددې كمیسیون جوړښت او د كار ډول د قانون له الرې تنظیمیږي.

هیڅوك نه شي كوالى په دې اساسي قانون كې له راغلو آزادیو او حقوقو څخه ناوړه  
استفادې د هېواد د خپلواكۍ، ځمكنۍ بشپړتیا، ملي واكمنۍ او ملي یوالې پر ضد عمل  

وكړي.

دریم فصل: جمهور رئیس
جمهور رئیس د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت په  سر كې دى چې خپل واكونه  په 
اجرائیه، مقننه او قضائیه برخو كې ددې اساسي قانون له حكمونو سره سم عملي كوي.

جمهوررئیس دوه، لومړى او دوهم مرستیاالن لري.

د جمهوري ریاست کاندید د خپلو مرستیاالنو نومونه د ځان له کاندیدولو سره یو ځاى 
ملت ته اعالموي.

په  یا مړینې  او  استعفاء  د غیاب،  ٰرئیس  د جمهور  لومړى مرستیال  د جمهور رئیس 
حاالتو كې ددې اساسي قانون له مندرجو حكمونو سره سم كاركوي.

له  قانون  اساسي  د  مرستیال  دوهم  كې،  غیاب  په  مرستیال  دلومړي  رئیس  جمهور  د 
مندرجو احكامو سره سم عمل كوي.

جمهور رئیس د راى وركوونكو د آزادو، عمومي، پټو او مستقیمو رایو له الرې په سلو 
کې تر ۵۰ څخه د  زیاتو رایو په تر السه كولو انتخابیږي.

د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو نه  وروسته د پنځم كال د غبرګولي په لومړۍ نېټه 
پاى ته رسیږي.

لپاره  ټاكلو  د  رئیس  نوي جمهور  د  دمخه  رسېدو  ته  پاى  تر  كار  د  رئیس  د جمهور 
انتخابات ، له دېرشو تر شپېتو ورځو په موده كې تر سره کیږی.

كه چیرې په لومړي پړاو كې له کاندیدانو څخه یو هم ونه كړاى شي چې په سلو کې تر 
۵۰ څخه زیاتې رایې تر السه كړي، انتخابات د دوهم ځل لپاره د انتخاباتو د نتایجو د 

نېټې تر اعالن وروسته د دوو اوونیو په اوږدو كې ترسره كیږي. 
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دا ځل یواځې هغه دوه تنه کاندیدان په انتخاباتو كې برخه اخلي چې په لومړي پړاو كې 
یې تر ټولو زیاتې رایې ترالسه كړې وې.

دانتخاباتو په دوهم پړاو كې هغه څوك چې د رایو اكثریت تر السه كړي، جمهور رئیس 
ګڼل كیږي.

كه چیرې د جمهوري ریاست یو کاندید د راى ګیرۍ د لومړي یا دوهم پړاو په جریان 
او یا تر انتخاب وروسته او یا د انتخاباتو د نتیجو له اعالن څخه وړاندې مړ شي، نوي 

انتخابات د قانون له حكمونو سره سم كیږي.

څوک چې جمهوري ریاست ته کاندیدیږي باید د الندیینیو شرطونو درلودونكۍ وي:

د افغانستان تبعه، مسلمان، له افغان مور او پالر څخه زېږېدلى وي او د بل . ۱
هېواد تابعیت ونه لري.

د کاندیدو په ورځ یې عمر تر څلوېښتو كلونو لږ نه وي.. ۲

د محكمې له خوا د بشري ضد جرمونو، او جنایت په ارتكاب او یا له مدني . ۳
حقوقو څخه په محرومۍ محكوم شوى نه وي.

هیڅ شخص نه شي كوالى له دوو دورو زیات د جمهور رئیس په توګه وټاكل شي.

په دې ماده كې راغلی حكم د جمهور رئیس د مرستیاالنو په برخه كې هم پلي کیږي.

جمهور رئیس د كار تر پېل دمخه، د ځانګړي كړنالرې سره سم، چې د قانون له الرې 
تنظیمیږي دا الندې لوړه یادوي:

بسم اهلل ارحمن الرحیم

”د لوى خداى)ج( په نامه لوړه كوم چې د اسالم د سپیڅلې دین پیروي او ساتنه 
وكړم. د اساسي قانون او نورو قوانینو رعایت او د تطبیق څارنه وكړم، د افغانستان 
د خپلواكۍ، ملي واكمنۍ، ځمكنۍ بشپړتیا ساتنه او د افغانستان د خلكو حقوق او 
ګټې خوندي كړم او د لوى خداى)ج( له دربارڅخه د مرستې په غوښتلو او د ملت په 
مالتړ د افغانستان د خلكو د پرمختګ او هوساینې په الره كې خپلې هڅې جاري 

وساتم.“

جمهور رئیس الندې واكونه او وظیفې لري:

د اساسي قانون داجرا څارل. ۱

۶۲ مه ماده

۶۳ مه ماده

۶۴ مه ماده



الف څخه تر یا: د افغانسان لپاره مرستندوی الرښود

۱۲۹

د ملي شورا په تصویب د هېواد د سیاست د اساسي كرښو ټاكل. ۲

د افغانستان د وسله والو ځواكونو اعلی سرقومندان. ۳

د ملي شورا په تائید د جګړې او متاركې اعالنول. ۴

دځمكنۍ بشپړتیا او د خپلواكۍ د ساتنې د دفاع په حالت کې د الزم تصمیم نیول. ۵

د ملي شورا په تائید له افغانستان څخه بهر ته د وسله والو ځواكونو د ټولګیو . ۶
لېږل

جرګې . ۷ لویې  د  پرته،  حالت  راغلي  له  كې  ماده   )۶۹( په  قانون  اساسي  ددې 
راغوښتل 

د ملي شورا په تائید د اضطراري حالت اعالن او د هغه پاى ته رسول. ۸

د ملي شورا او لویې جرګې د غونډو پرانیستل. ۹

د جمهوري ریاست د مرستیاالنو د استعفا منل. ۱۰

د ولسي جرګې په تایید د وزیرانو، لوى څارنوال، د مركزي بانك، د ملي امنیت . ۱۱
او سرې میاشتې د رئیسانو ټاكل او د هغوى عزلول او د استعفا منل

د ولسي جرګې په تائید د سترې محكمې د رئیس او غړیو ټاكل. ۱۲

د قانون له حكمونو سره سم د قاضیانو، د وسله والو ځواكونو، پولیسو، د ملي . ۱۳
امنیت د منصبدارانو او دلوړ رتبه مامورینو ټاكل، تقاعد وركول، د استعفا منل 

او عزلول

د . ۱۴ نمایندګیو  د سیاسي  افغانستان  د  نړیوالو مؤسسو كې  او  بهرنیوهېوادونو  په 
مشرانو ټاكل

په افغانستان كې د بهرنیو سیاسي نمایندګانو د باور لیكونو منل. ۱۵

د قوانینو او تقنیني فرمانونو توشیح كول. ۱۶

دقانون له حكمونو سره سم د دولتونو ترمینځ د معاهدو دالسلیکولو لپاره د باور . ۱۷
لیكونو وركول

د قانون له حكمونو سره سم د جزاګانو تخفیف او بخښل. ۱۸

د قانون له حكمونو سره سم د مډالونو، نښانونو او افتخاري لقبونو وركول. ۱۹



 اسناد

۱۳۰

د هېواد د ادارې سمون په منظور، د قانون له مخې، دكمیسیونونو جوړول. ۲۰

په دې اساسي قانون كې نورراغلې واكونه او وظایف.. ۲۱

یا اقتصادي چارو كې د  جمهور رئیس كوالى شي په مهموملي، سیاسي، ټولنیزو او 
افغانستان د خلکو ټولپښتنو ته مراجعه وكړي.

ټول پوښتنې باید ددې اساسي قانون د حكمونو سره مخالفه یاد هغه د تعدیل مستلزم نه 
وي.

جمهور رئیس په دې اساسي قانون كې راغلې واكونو د عملي كولو په برخه کې  د 
افغانستان د خلکو لوړمصلحتونه په پام كې نیسي.

شتمنۍ  او  ملكیتونه  دولتي  پرته  حكمه  له  قانون  د  چې  كوالى  شي  نه  رئیس  جمهور 
وپلوري او یا ویې بخښي.

جمهور رئیس نه شي كوالى د خپل كار په دوران كې له خپل مقام څخه په ژبنیو، سیمه 
ییزو، قومي،مذهبي او ګوندي ملحوظاتو ګټه واخلي.

د جمهور رئیس د استعفی، عزل، مړینې او یا په صعب العالجه ناروغۍ د اخته كېدلو په 
صورت كې چې د وظایف د اجراء مخه نیسي دجمهوررئیس لومړى مرستیال د جمهور 

رئیس واكونه او وظایف په غاړه اخلي.

جمهور رئیس خپله استعفاپه خپله ملي شورا ته اعالموي.

د صعب العالجه ناروغۍ تثبیت د هغه طبي هیئت له خوا كیږي چې ستره محكه یې 
ټاكي. 

په داسې حاالتو كې د نوي جمهور رئیس د ټاكلو لپاره په درې میاشتو كې دننه ددې 
اساسي قانون د۶۱ مادې له حكم سره سم انتخابات كیږي.

د جمهور رئیس لومړى مرستیال د لنډ مهاله جمهور رئیس په توګه، د وظیفې د تر سره 
كولو په موده كې الندې چارې نه شي تر سره كوالى:

د اساسي قانون تعدیل. ۱

د وزیرانو عزل. ۲

ټول پوښتنه. ۳

له حكمونو سره سم كوالى شي ځان  قانون  اساسي  ددې  د جمهور رئیس مرستیاالن 
جمهوري ریاست ته کاندید کړي.

۶۵ مه ماده

۶۶ مه ماده

۶۷ مه ماده



الف څخه تر یا: د افغانسان لپاره مرستندوی الرښود

۱۳۱

د جمهور رئیس په غیاب كې د لومړي مرستیال دندې د جمهور رئیس په واسطه ټاکل 
كیږي.

كه چیرې د جمهور رئیس یو مرستیال استعفا وكړي او یا مړ شي د هغه پر ځاى بل 
شخص د جمهور رئیس له خوا او د ولسي جرګې په تایید ټاكل كیږي.

د جمهور رئیس او د هغه د لومړي مرستیال د یو ځایي مړینې په صورت كې په ترتیب 
سره دوهم مرستیال، د مشرانو جرګې رئیس او د هغه د غیابت په صورت کې د ولسي 
جرګې رئیس او د هغه د غیابت په صورت کې د بهرنیو چارو وزیر یو په بل پسې 
ددې اساسي قانون د )۶۷( مادې له حكم سره سم د جمهوررئیس وظیفه په غاړه اخلي.

جمهور رئیس دملت او ولسي جرګې په وړاندې ددې مادې د احكامو مطابق مسؤل دی.

پر جمهور رئیس د بشري ضد جرمونو، ملي خیانت یا جنایت د ارتكاب تور لګول د 
ولسي جرګې د ټولو غړیو د دریمې برخې له خوا غوښتل كېداى شي. 

كه چیرې دا غوښتنه د ولسي جرګې د ټولو غړیو له دریو څخه د دوو برخو د رایو له 
خوا تایید شي، ولسي جرګه د یوې میاشتې په دننه کې لویه جرګه جوړوي.كه لویه جرګه 
منسوب شوى اتهام د ټولو غړیو له دریو څخه د دوو برخو د رایو په اكثریت تصویب 
سپارل  ته  او موضوع ځانګړي محكمې  له وظیفې څخه ګوښه  رئیس  كړي، جمهور 
كیږي. ځانګړي محكمه د ولسي جرګې له دریو غړیو، دسترې محكمې له دریو غړیو 

چې لویه جرګه یې ټاكي او د مشرانو جرګې له رئیس څخه جوړیږي. 

دعوى د هغه شخص له خوا چې دلویې جرګې له خوا ټاكل كیږي، اقامه كیږي.

په دې حالت كې ددې اساسي قانون په )۶۷( ماده كې راغلې حكمونه تطبیقیږي.

د جمهوررئیس تنخوا او لګښتونه د قانون له الرې تنظیمیږي.

جمهور رئیس دخدمت د دورې تر ختمېدو وروسته دعزل له حالته پرته د خپل ژوند 
په پاتې موده كې د جمهوري ریاست د دورې له مالي حقوقو څخه د قانون له حكمونو 

سره سم، ګټه اخلي.

څلورم فصل: حكومت
حكومت له وزیرانو څخه جوړ دى چې د جمهور رئیس تر مشرۍ الندې كاركوي.

د وزیرانو شمېر اودندې دقانون له الرې تنظیمیږي.

۶۸ مه ماده

۶۹ مه ماده

۷۰ مه ماده

۷۱ مه ماده



 اسناد

۱۳۲

څوك چې دوزیر په توګه ټاكل كیږي باید الندیني شرطونه ولري:

یواځې د افغانستان د تابعیت لرونكى وي.كه چیرې د كوم وزارت کاندید د بل . ۱
هېواد تابعیت هم ولري ولسي جرګه د هغه د تایید یا رد صالحیت لري.

لوړ تحصیالت، كاري تجربه او ښه شهرت ولري.. ۲

عمر یې تر پنځه دېرش كلونو لږ نه وي.. ۳

دمحكمې له خوا د بشري ضد جرمونو او جنایت په ارتكاب او یا له مدني حقوقو . ۴
څخه په محرومۍمحكوم شوى نه وي.

كېداى شي وزیران د ملي شورا له غړیو او یا له هغو د باندې وټاكل شي.

كله چې دملي شوراى غړى د وزیر په توګه وټاكل شي، په شورا كې خپل غړیتوب له 
السه وركوي او دهغه پر ځاى بل شخص د قانون له حكم سره سم ټاكل كیږي.

وزیران د وظیفې له پېله مخكې د جمهوررئیس په وړاندې، الندینۍ لوړه كوي:

بسم اهلل الرحمن الرحیم

د حكمونومالتړ،  دین  سپیڅلې  د  اسالم  د  كوم چې  لوړه  نامه  په  خداى)ج(  لوى  ”د 
حقوقوحفاظت،  اتباعود  د  رعایت،  قوانینو  نورو  د  دافغانستان  او  قانون  اساسي  د 
دافغانستان د خپلواكۍ، ځمكنۍ بشپړتیا او د خلكو د ملي وحدت ساتنه وكړم او په 
خپلو ټولو اعمالو كې خداى)ج( حاضر وګڼم او خپلې راسپال شوي دندې په رښتینولۍ 

سرته ورسوم.“

حكومت الندینۍ دندې لري:

ددې اساسي قانون او نورو قوانینو د احكامو او د محكمو د قطعي پرېكړو عملي . ۱
كول

د . ۲ كې  ټولنه  نړیواله  په  او  دفاع  څخه  بشپړتیا  ځمكنۍ  له  ساتل،  خپلواكۍ  د 
افغانستان د حیثیت او ګټو ساتل

د عامه نظم او امن ټینګول او د هر راز اداري فساد له منځه وړل. ۳

د بودیجې ترتیبول، د دولت د مالي چارو تنظیمول او د عامه شتنمۍ ساتل. ۴

د ټولنیزو، فرهنګي، اقتصادي او ټكنالوژیکي د پرمختیایي پروګرامونو طرح . ۵
او تطبیق

ملي شورا ته د مالي كال په پاى كې د سر ته رسېدلو چارو او د نوي مالي كال . ۶

۷۳ مه ماده

۷۴ مه ماده

۷۵ مه ماده

۷۲ مه ماده



الف څخه تر یا: د افغانسان لپاره مرستندوی الرښود

۱۳۳

د مهمو پروګرامونوپه باب رپوټ وركول

د هغو نورو دندو تر سره كول چې ددې اساسي قانون او نورو قوانینو له مخې . ۷
د حكومت له دندو څخه ګنل شوي دي.

حكومت د هېواد د سیاست د اساسي كرښو د تطبیق او دخپلو دندو د تنظیمولو لپاره 
مقررات وضع او تصویبوي. دا مقررات باید د هیڅ قانون له نص او روحیې سره  نه 

وي.

وزیران خپلې دندې د اداري واحدونو د آمرینو په توګه په هغو حدودو كې چې اساسي 
قانون او نور قوانین یې ټاكي، سرته رسوي.

وزیران له خپلو ټاكلو دندو لپاره د جمهور رئیس او ولسي جرګې په وړاندې مسؤلیت 
لري.

كه چیرې وزیر په بشري ضد جرمونو، ملي خیانت او یا په نورو جرمونو متهم    شي، 
سپارل  ته  محكمې  ځانګړي  رعایت  په  مادې   )۱۳۴( د  قانون  اساسي  ددې  موضوع 

كیږي.

حكومت كوالى شي د ولسي جرګې دتعطیل په حالت كې له بودیجې او مالي چارو پرته، 
د بیړنۍ اړتیا پر اساس تقنیني فرمانونه ترتیب كړي.

تقنیني  كوي.  پېدا  حكم  قانون  د  وروسته  توشېح  تر  رئیس  جمهور  د  فرمانونه  تقنیني 
باید د ملي شورا د لومړۍ غونډې تر جوړېدو وروسته د دېرشو ورځو په  فرمانونه 

اوږدو كې هغې ته وړاندې شي.او كه د ملي شورا له خوا رد شي، اعتبار نه لري.

وزیران نه شي كوالى د خپل كار په دوران كې له خپل مقام څخه په ژبنیو، سیمه ییزو، 
قومي، مذهبي او ګوندي ملحوظاتو ګټه واخلي.

پنځم فصل: ملي شورا
د  توګه  په  ارګان  تقنیني  ستر  د  شورا،  ملي  دولت  جمهوري  اسالمي  د  افغانستان  د 

افغانستان د خلكو د ارادې ښكارندویه ده او د ټول ملت نمایندګی كوي.

د شورا هرغړى د رایې د څرګندونې په وخت كې، د افغانستان د خلكوعمومي مصلحتونه 
اوسترې ګټې د خپل قضاوت محور ټاكي.

ملي شورا له دوو مجلسونو: ولسي جرګې او مشرانو جرګې څخه جوړه ده.

۷۷ مه ماده

۷۸ مه ماده

۷۹ مه ماده

۸۰ مه ماده

۸۱ مه ماده

۸۲ مه ماده

۷۶ مه ماده



 اسناد

۱۳4

هیڅوك نه شي كوالى په یوه وخت كې د دواړو مجلسونو غړىوي.

الرې  له  انتخاباتو  مستقیمو  او  پټو  عمومي،  آزادو،  د  خلكو  د  غړي  جرګې  ولسي  د 
انتخابیږي.

د ولسي جرګې د كار دوره د پنځم كال د چنګاښ په لومړۍ نېټه د انتخاباتو د نتیجو د 
اعالن څخه وروسته پاى ته رسیږي او نوي شورا په كار پیل كوي.

د ولسي جرګې د دورې تر ختمېدو دمخه له دېرشو څخه تر شپېتو ورځو په موده كې د 
ولسي جرګې د غړیو نتخابات تر سره كېږي.

د ولسي جرګې د غړیو شمېر د هرې حوزې د نفوسو د شمېر په تناسب تر)۲۵۰( كسانو 
پورې دى.

انتخاباتي حوزې ، او ورسره نور مربوط مسایل د انتخاباتو په قانون كې ټاكل كیږي.

د انتخاباتو په قانون كې باید داسې تدبیرونه ونیول شي چې انتخاباتي نظام د افغانستان 
د ټولوخلكو لپاره عمومي او عادالنه استازیتوب تأمین کړي د نفوسو په تناسب دې له 
هر والیت څخه په اوسط ډول لږ تر لږه دوه ښځینه وکیلې په ولسي جرګه کې غړیتوب 

ترال سه کړي.

د مشرانو جرګې غړي په الندې ډول انتخاب او ټاکل کیږي:

د هرې والیتي شورا له غړیو څخه یو تن د همدې شورا له خوا د څلورو كلونو . ۱
لپاره.

د هر والیت د ولسوالیو د شورا له غړیو څخه یو تن د نوموړي شورا له خوا . ۲
د دریو كلونو لپاره.

پاتې دریمه برخه غړي د معلولینو او معیوبینو د دوو تنو او كوچیانو د دوو تنو . ۳
استازو په ګډون د هېواد له خبیرو او تجربه لرونكو كسانو څخه د پنځو كلونو 

لپاره دجمهور رئیس له خوا ټاكل كیږي.

جمهور رئیس له دې اشخاصو څخه په سلو كې پنځوس ښځې ټاكي.

هغه شخص چې د مشرانو جرګې د غړي په توګه ټاکل کیږي په اړونده شورا كې خپل 
ټاكل  له حكمونو سره سم بل کس  قانون  او دده پر ځاى د  له السه وركوي  غړیتوب 

كیږي.

هغه څوك چې د ملي شورا غړیتوب ته کاندید یا ټاكل كېږي، د ټاكونكو پر شرطونو  ۸۵ مه ماده

۸۳ مه ماده

۸۴ مه ماده
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سربېره، دا الندې صفتونه هم باید ولري:

د افغانستان تبعه وي یا لږ تر لږه د کاندیدو یا تعیین  تر نېټې لس كاله پخوا یې . ۱
د افغانستان د دولت تابعیت تر السه كړى وي.

دمحكمې له خوا د بشر ضد جرمونو، او جنایت په ارتكاب او یا له مدني حقوقو . ۲
څخه په محرومۍ محكوم شوى نه وي.

د ولسي جرګې غړي د کاندیدو په ورځ پنځه ویشت کلن او د مشرانو جرګې . ۳
غړي د کاندیدو او یا ټاکنې په ورځ  پنځه دېرش كلنۍ عمر بشپړ کړی وي.

د ملي شورا د غړیو انتخاباتي وثیقې د انتخاباتو د څارنې د خپلواک کمیسیون له خوا  د 
قانون له حكمونو سره سم تر سره كیږي.

د ملي شورا له دواړو جرګو څخه هره یوه د كار د دورې په پیل كې له خپلو غړو څخه 
یو تن د رئیس په توګه د یوې تقنیني دورې لپاره، دوه تنه د لومړي نایب او دویم نایب 

او دوه تنه د منشي او د منشي د نایب په توګه، د یو كال لپاره انتخابوي.

دا اشخاص د  ولسي جرګې او مشرانو جرګې اداري هیأت  جوړوي.

د اداري هیأت وظیفې د هرې جرګې د داخلي وظایفو په اصولو كې ټاكل كیږي.

د ملي شورا له دواړو جرګو څخه هره یوه د بحث وړ موضوعاتو د كتنې لپاره د داخلي 
وظایفو داصولو له مخې كمیسیونونه جوړوي.

ولسي جرګه واك لري د غړیو د دریمې برخې په پیشنهاد، د حكومت د اعمالو د څیړنې 
او كتنې لپاره، یو ځانګړى كمیسیون وټاكي.

کې  اصولو  په  وظایفو  داخلي  د  ولسي جرګې  د  كړنالره  او  كمیسیون جوړښت  ددې 
تنظیمیږي.

ملي شورا دا الندې واكونه لري:

د قوانینو او تقنیني فرمانونو تصویب، تعدیل یا لغو كول؛. ۱

د ټولنیزو، فرهنګي، اقتصادي او ټكنالوژیکي پرمختیایي پروګرمونو تصویب؛. ۲

د دولتي بودیجې تصویب او د پور اخیستو یا وركولو اجازه؛. ۳

د اداري واحدونو منځ ته راوړل، تعدیل او یا لغو كول؛. ۴

د . ۵ څخه  هغو  له  اویا  تایید  میثاقونو  المللي  بین  تړونونواو  د  دولتونوترمنځ  د 

۸۶ مه ماده

۸۷ مه ماده

۸۸ مه ماده

۹۰ مه ماده
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افغانستان بېلول؛

په دې اساسي قانون كې نور مندرج واكونه.. ۶

ولسي جرګه الندې ځانګړي واكونه لري:

له هر یوه وزیر څخه د استیضاح په برخه كې ددې اساسي قانون ۹۲ مادې له حكم . ۱
سره سم تصمیم نیول؛

د پرمختیایي پروګرامونو او دولتي بودجې په باب تصمیم نیول؛. ۲

ددې اساسي قانون له حكمونو سره سم د مقرریو تایید یا ردول. ۳

ولسي جرګه د ټولوغړیو د شلو فیصدو  په وړاندیز كوالى شي، له هر یوه وزیر څخه 
استیضاح وكړي.

كه وړاندې شوي توضیح د قناعت وړ نه وي، ولسي جرګه دنه باورد راىې موضوع 
څیړي.

په وزیر باندې د نه باور رایه باید څرګنده، مستقیمه او پر پخو دالیلو والړه وي، دغه 
رایه د ولسي جرګې د ټولو غړو د رایو په اكثریت صادریږي.

د ملي شورا د دواړو جرګو هر یو كمیسیون كوالى شي له هر یوه وزیر څخه په ټاكلو 
موضوعاتو كې پوښتنې وكړي.

هغه څوك چې پوښتنه ترې شوي وي كوالى شي شفاهي یا لیكلۍ ځواب وركړي.

قانون هغه مصوبه ده چې د ملي شورا د دواړو جرګوله خوا تصوب او د جمهور رئیس 
له خوا توشېح شوي وي، مګردا چې په دې اساسي قانون كې بل ډول څرګنده شوي وي.

د  كوالى شي چې  لري  ونه  موافقه  سره  له مصوبې  شورا  ملي  د  رئیس  جمهور  كه 
وړاندې كېدو تر نېټې وروسته یې په پنځلسو ورځو كې د دالیلو له ښوولو سره ملي 
شوراى ته مسترده كړي، ددې وخت په تېرېدو او یا دا چې ولسي جرګه یو ځل بیا هغه 
د ټولو غړیوله دریو برخو څخه په دوو برخو رایو تصویب كړي، مصوبه توشېح شوي 

ګڼله كېږي او نافذیږي.

د قانون د طرحې پیشنهاد د حكومت یا د شورا د غړو او د قضایي چارو د تنظیم په برخه 
كې د سترې محكمې له خوا د حكومت له الرې وړاندې كېداى شي.

د بودیجې او مالي چارو په برخه كې د قانون د طرحې پیشنهاد یواځې د حكومت له 
خوا كیږي

۹۱ مه ماده
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كه د قانون د طرحې پیشنهاد پر دولت د نوي تکلیف یا دعایداتو د کمولو لرونکی وي، 
په دې شرط د كار په فهرست كې نیول كیږي چې د پیشنهاد په متن كې د جبرانولو 

مدرك هم پیشبیني شوی وي.

د حكومت له خوا د قانون د طرحې پیشنهاد لومړی ولسي جرګې ته وړاندې كیږي.

ولسي جرګه د بودیجې او مالي چارو په ګډون د قانون د طرحې پیشنهاد  او د پور 
اخیستو یا وركولو پیشنهاد له بحث وروسته د یو كل په توګه تصویب یا ردوي.

ولسي جرګه نه شي كوالى وړاندې شوي طرح تر یوې میاشتې زیات وځنډوي.

ولسي جرګه د پیشنهاد شوي قانون طرح تر تصویب وروسته مشرانو جرګې ته سپاري.

مشرانو جرګه د پنځلسو ورځو په اوږدو كې د هغه په باره کې تصمیم نیسي.

ملي شورا د دولت د هغو قوانینو، معاهدواو پرمختیایي پروګرامونو په باره کې تصمیم  
بنسټ د عاجل غور غوښتنه  په  لومړیتوب وركوي چې د حكومت وړاندیز  ته  نیولو 

كوي.

كه چیرې د قانون د طرحې  پیشنهاد له دواړو جرګو څخه د یوې د لسو غړو له خوا 
وشي،  پیشنهاد د نوموړي جرګې د یو پر پنځمې برخې غړو تر تایید وروسته د هماغې 

جرګې د كار په فهرست كې نیول كیږي.

د دولت بودیجه او د حكومت پرمختیایي پروګرام د مشرانو جرګې له الرې دددې جرګې 
له مشورتي نظریو سره یو ځاى ولسي جرګې ته سپارل كیږي.

د ولسي جرګې تصمیم د جمهوررئیس تر توشیح وورسته، مشرانو جرګې ته تر وړاندې 
كېدو پرته، نافذ ګڼل كیږي.

كه چیرې د ځینو عواملو له مخې د مالي كال تر پیل مخكې بودیجه تصویب نه شي، د 
نوي بودیجې تر تصویب پورې، د تېر كال بودیجه تطبیقیږي.

حكومت د مالي كال د څلورمې ربعې په اوږدو كې د راتلونكې كال بودیجه د روان كال 
د بودیجې له اجمالي حساب سره ملي شورا ته وړاندې كوي.د تېر مالي كال د بودیجې 
قطعي حساب د راتلونكې كال د شپږو میاشتو په موده كې د قانون له حكمونو سره سم 

ملي شورا ته وړاندې كیږي.

ولسي جرګه نه شي كوالى د بودیجې تصویب له یوې میاشتې څخه زیات او د هغه پور 
د اخیستو او وركولو اجازه چې په بودیجه كې شامل نه وي، تر پنځلسو ورځو زیات 

وځنډوي.

۹۸ مه ماده
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كه چیرې ولسي جرګه په دغه موده كې د پور د اخیستو او وركولو د  پیشنهاد په اړه 
تصمیم ونه نیسي، پیشنهاد تصویب شوى ګڼل كیږي.

كه چیرې د ملي شورا په اجالس كې كلنۍ بودیجه یا پرمختیایي پروګرام یا له عامه 
امنیت، د هېواد له خپلواكۍ اوځمكنۍ بشپړتیا سره مربوطه موضوع ترخبروالندې وي، 

د شورا داجالس موده د هغې تر تصویب مخكې پاى ته نه شي رسېدالى.

كه چیرې د یوې جرګې پریکړه د بلې جرګې له خوا رد شي، داختالف د له منځه وړو 
لپاره د دواړو جرګو د غړو له خوا په برابر شمیر ګډ ه هیات ټاکل کیږي

د هیأت  پریکړه دجمهور رئیس ترتوشیح وروسته نافذه ګڼل کېږي.  

که ګډ پالوی ونه كړاى شي د نظراختالف له منځه یوسي، نوتصویب رد شوي ګڼل 
كیږي.

په دې حالت كې ولسي جرګه كوالى شي په خپله بله غونډه كې هغه د خپلو ټولو غړو 
له دریو څخه د دوو برخو د رایو په اكثریت تصویب كړي.

دا تصویب یې له دې چې مشرانو جرګې ته وړاندې شي، د جمهور رئیس تر توشېح 
وروسته نافذ ګڼل كیږي.

د ملي شورا هیڅ غړى د هغې رایې یا نظریې له امله چې د دندې د اجرا په وخت كې 
یې څرګندوي، تر عدلي تعقیب الندې نه نیول كیږي.

كه د ملي شورا غړى په یوه جرم متهم شي، مسؤل مامور له موضوع څخه هغې جرګې 
ته چې متهم یې غړى دى ، خبر وركوي او متهم ترعدلي تعقیب الندې راتالى شي.

د مشهود جرم په مورد كې، مسؤل مامور كوالى شي متهم  د هغې جرګې له اجازې 
پرته چې دى یې غړى دى تر عدلي تعقیب الندې راولي او ویې نیسي.

په دواړو حاالتو كې كه عدلي تعقیب د قانون له مخې د توقیف ایجاب وكړي، مسؤل 
مامور مكلف دى چې له موضوع څخه بی له ځنډه نوموړي جرګې ته خبر وركړي او 

تصویب یې تر السه كړي.

او توقیف اجازه د  نیولو  اتهام د شورا د رخصتۍ په وخت كې رامنځ ته شي، د  كه 
اداري هیأت څخه تر السه كیږي او موضوع د نوموړي جرګې  له  مربوطې جرګې 

لومړنۍ غونډې ته د تصمیم نیولو لپاره وړاندې كیږي.

وزیران كوالى شي د ملي شورا له دوو جرګو څخه د هرې یوې په غونډو كې ګډون 
وكړي.
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د ملي شورا هره جرګه كوالى شي خپلې غونډې ته د وزیرانو د حاضرېدو غوښتنه 
وكړي.

د ملي شورا دواړې جرګې په عین وخت كې، بېل بېل مجلسونه كوي.

د دواړو جرګو ګډې غونډې په الندې حاالتو كې جوړېدالى شي:

كله چې تقنینیه دوره یا كلنۍ غونډه د جمهور رئیس له خوا پرانیستل كیږي،. ۱

کله چې جمهور رئیس یې ضروري تشخیص کړي.. ۲

 د ولسي جرګې رئیس د ملي شورا د ګډو غونډو مشري كوي.

د ملي شورا غونډې علني دي، مګر دا چې د مجلس رئیس یا لږ تر لږه د ملي شورا لس 
تنه غړي یې د سري توب پیشنهاد وكړي او جرګه دا پیشنهاد ومني.

هېڅوك نه شي كوالى چې په زور د ملي شورا ودانۍ ته ننوځي.

د ملي شورا د هر مجلس نصاب د رایو د اخیستو په وخت كې د هرې جرګې د غړو 
د اكثریت په حضور بشپړیږي او تصمیمونه  یې د حاضرو غړو د رایو په اكثریت تر 
سره كیږي، مګر په هغو مواردو كې چې دې اساسي قانون بل ډول تصریح  كړې وي.

ملي شورا په كال كې دوې عادي غونډې جوړوي.

د ملي شورا د دواړو جرګو د غونډو د كار موده په كال كې نهه میاشتې ده، د اړتیا په 
وخت كې شورا كوالى شي دا موده اوږده كړي.

امر  په  رئیس  جمهور  د  غونډې  العاده  فوق  شورا  ملي  د  كې  ورځو  په  رخصتیو  د 
دایرېداى شي.

د ملي شورا د غړي د مړینې، استعفى، عزل او یا د داسې معلولېدو او معیوبېدو په 
صورت كې چې په دایمي توګه د دندې د تر سره کیدو په وړاندې خنډ شي، د پاتې تقنینه 

دورې لپاره د نوي استازي ټاکل د قانون له حكمونو سره سم تر سره كیږي.

د ملي شورا د غړو د حاضرېدو یا نه حاضریدو سره مربوطې چارې د داخلي وظایفود 
اصولو سره سم  تنظیمیږي.

د تقنینیه دورې په وروستني یو كال كې د انتخاباتو د قانون د بدلیدو پیشنهاد د ملي شورا 
د كار په فهرست كې نه شي نیول كېدالى.
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شپږم فصل: لویه جرګه
لویه جرګه د افغانستان د خلكو د ارادې تر ټولو ستر مظهر دى.

لویه جرګه:

د ملي شورا له غړو؛. ۱

د والیتونو او ولسوالیو د شوراګانو له رئیسانو  جوړیږي.. ۲

وزیران، د سترې محكمې رئیس او غړي او لوى څارنوال كوالى شي د لویې جرګې په 
غونډو كې پرته  له دې چې د رایې وركولو حق ولري، ګډون وكړي.

لویه جرګه په الندنیو حاالتو كې دایریږي کیږي:

د هېواد د خپلواكۍ، ملي حاكمیت، ځمكنۍ بشپړتیا او سترو مصلحتونو پورې د . ۱
مربوطوچارو په باب تصمیم نیول

ددې اساسي قانون د حكمونو  تعدیل . ۲

ددې اساسي قانون د )۶۹( مادې له مخې د جمهور رئیس محاكمه كول.. ۳

لویه جرګه په لومړۍ غونډه كې، د غړو له منځه یو تن د رئیس، یو تن د مرستیال او 
دوه تنه د منشي  او نایب منشي په توګه ټاكي.

د لویې جرګې نصاب د رایې اخیستو په وخت كې د غړو په اكثریت سره بشپړیږي.

د لویې جرګې پریکړې، له هغو مواردو پرته چې په دې اساسي قانون كې په صریحًا 
ذكر شوي، د ټولو غړو د رایو په اكثریت، نیول  كیږي.

د لویې جرګې بحثونه علني دي، مګر دا چې د غړیو څلورمه برخه یې د سریتوب 
غوښتنه وكړي او لویه جرګه دا غوښتنه ومني.

د لویې جرګې په جریان کې د دې اساسي قانون د )۱۰۱( او )۱۰۲( مادې مندرج احكام 
د هغې د غړو په باب تطبیقیږي.

اووم فصل: قضاء
قضائیه قوه د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت خپلواك رکن دی.

قضائیه قوه له یوې سترې محكمې، د استیناف له محكمو او ابتدائیه محكمو څخه جوړه 
ده چې تشکیالت او واكونه یې د قانون له الرې تنظیمیږي. ستره محكمه د ستر قضایي 
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ارګان په توګه د افغانستان د اسالمي جمهوریت د قضائیه قوې په سر كې ځاى لري.

ستره محكمه نهه تنه غړي لري چې د جمهور رئیس له خوا د ولسي جرګې په تایید 
او ددې اساسي قانون د )۵۰( مادې د وروستي فقرې او د )۱۱۸( مادې د حكمونو په 

رعایت په پېل كې په دې ترتیب ټاكل كیږي:

درې تنه د څلورو كلونو لپاره، درې تنه د اووكلونو لپاره او درې تنه د لسو كلونو لپاره.

وروستنۍ ټاكنې د لسو كلونو لپاره دي.

د غړو ټاكل د دوهم ځل لپاره جواز نه لري.

جمهور رئیس د سترې محكمې یوغړى د سترې محكمې د رئیس په توګه ټاكي.

د سترې محكمې غړي ددې اساسي قانون په )۱۲۷( مادې كې له راغلې حالت پرته، د 
خدمت د دورې تر پایه له خپلو وظیفو څخه نه عزل کیږي.

د سترې محكمې غړي باید الندیني شرایط  ولري:

د ټاكلو په وخت كې د رئیس او غړوعمر تر څلوېښتو كلو لږ نه وي. ۱

د افغانستان تبعه وي. ۲

په حقوقي یا فقهي علومو كې لوړې زده كړې او د افغانستان په قضایي نظام . ۳
كې تخصص او کافي تجربه ولري

د ښه سیرت او نېك شهرت لرونكى وي. ۴

له مدني . ۵ یا  او  ارتكاب  په  او جنایت  له خوا د بشري ضد جرمونو  د محكمې 
حقوقو څخه په محرومی محكوم شوى نه وي

د  وظیفې د تصدي په وخت  كې د هېڅ سیاسي ګوند غړیتوب ونه لري.. ۶

د سترې محكمې غړي د دندې تر پېل مخكې، د جمهور رئیس په وړاندې دا لوړه كوي:

بسم اهلل الرحمن الرحیم

”د لوى خداى )ج( په نامه لوړه كوم چې د اسالم د سپیڅلې دین له احكامو، په دې اساسي 
قانون او نورو قوانینو كې له راغلونصوصو سره سم حق او عدالت تأمین او د قضاء 

وظیفه په بشپړ امانت، صداقت او بې طرفۍاجرا كړم.“

د قضائیه قوې په صالحیت كې په ټولوهغو دعوو غور شامل دى، چې د دولت په شمول 
د حقیقي یا حكمي اشخاصو له خوا دمدعي یا مدعي علیه په توګه د قانون له حكمونو 
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سره سم د محكمې په وړاندې اقامه شي.

المللي  بین  او  معاهدو  الدول  بین  فرمانونو،  تقنیني  قوانینو،  د  سره  قانون  اساسي  له   
میثاقونو د مطابقت څېړل، د حکومت یا محاکمو په غوښتنه او د هغو تفسیر د قانون له 

حكمونو سره سم د سترې محكمې صالحیت دى.

یا ساحه په څه ډول چې په  هیڅ قانون نه شي كوالى په هیڅ حال كې، كومه قضیه 
دې فصل كې تحدید شوي د قضائیه قوې له صالحیت څخه وباسي او بل مقام ته یې 

وسپاري.

دا حكم د هغو خاصو محكمو  چې ددې اساسي قانون په )۶۹، ۷۸ او ۱۲۷( مادو كې 
راغلي او په مربوطو قضیو كې د نظامي محكمو د تشکیل مانع نه ګرځي.

ددې ډول محكموتشکیل او صالحیت د قانون له الرې تنظیمیږي.

ددې اساسي قانون د حكمونو په رعایت د محكمو په تشكیل، صالحیت او اجراآتو پورې 
مربوط قواعد او قاضیانو پورې مربوطې چارې د قانون له الرې تنظیمیږي.

د قضائیه قوې د مامورینو او نورو اداري كار كوونكو په برخه كې، د دولت د مامورینو 
او نورو اداري كار كوونكو د مربوطو قوانینو حكمونه نافذ دي خو تقرر، انفكاك، ترفېع، 
تقاعد، مجازات او مكافات یې د سترې محكمې له خوا له قانون سره سم ترسره كیږي.

د قضائیه قوې بودیجه د حكومت په مشوره د سترې محكمې له خوا ترتیبیږي او د دولت 
د بودیجې د یوې برخې په توګه دحكوت له خوا ملي شورا ته وړاندې كیږي.

د قضائیه قوې د بودیجې تطبیق د سترې محكمې صالحیت دى.

د سترې محكمې غړي، دخدمت د دورې تر پاى ته رسېدو وروسته، د پاتې ژوند په موده 
كې د خدمت د دورې له مالي حقوقو څخه برخمن كیږي، په دې شرط چې په دولتي او 

سیاسي چارو بوخت نه شي.

كه چیرې د ولسي جرګې تر دریمې برخې زیات غړي، د سترې محكمې د رئیس یا 
غړو محاكمه د وظیفوي جرم یا د جنایت د ارتكاب د اتهام پر اساس وغواړي او ولسي 
جرګه دا غوښتنه د ټولو غړو له دریوبرخو څخه د دوو برخو په اكثریت تصویب كړي، 

متهم  له وظیفې څخه عزل او موضوع خاصې محكمې ته سپارل كیږي.

د محكمې تشكیل او د محكمې طرزالعمل د قانون په وسیله تنظیمیږي.

د افغانستان په محكمو كې محاكمه په علني ډول دایریږي اوهر څوك حق لري د قانون 
له حكمونو سره سم په هغې كې ګډون وكړي.
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محكمه كوالى شي، په داسې حاالتو كې چې په قانون كې څرګند شوي یا د محاكمې 
سري توب ضر وګڼل شي، سري غونډې دایرې كړي خو د حكم اعالن باید علني وي.

محكمه مكلفه ده د خپل صادر كړې حكم اسباب په فیصله كې ذكر كړي.

د محكمو د ټولو قطعي فیصلو عملي کول واجب دي خو د شخص د مرګ د حكم په 
حالت كې د جمهور رئیس منظوري شرط ده.

محكمې ترغورالندې قضایاوو كې ددې اساسي قانون او نورو قوانینو حكمونه تطبیقوي.

كه دغورالندې قضایاوو له جملې څخه د كومې قضیې لپاره په اساسي قانون او نورو 
قوانینو كې حكم موجود نه وي، محكمه د حنفي فقهي د احكامو له مخې او په هغو حدودو 
كې دننه چې دې اساسي قانون ټاكلي، قضیه په داسې ډول حل او فصل كوي چې عدالت 

په ډېره ښه توګه تأمین كړي.

لپاره په شخصیه احوالو پورې مربوطو قضایاوو كې د تشیع د  محكمې د اهل تشیع 
مذهب حكمونه د قانون له احكامو سره سم تطبیقوي.

په نورو دعوو كې هم كه په دې اساسي قانون یا نورو قوانینو كې حكم موجود نه وي، 
محكمې قضیه ددې مذهب له حكمونو سره سم حل او فصل كوي.

قاضیان د سترې محكمې په پیشنهاد او د جمهور رئیس په منظورۍ ټاكل كیږي.

د قاضیانو مقرري، تبدیلي، ترفېع، مواخذه او د تقاعد پیشنهاد د قانون له حكمونو سره 
سم د سترې محكمې صالحیت دى.

ستره محكمه داجرائي او قضایي چارو د ښه تنظیم او د الزمو اصالحاتو د تأمین لپاره، 
د قضائیه قوې، عمومي اداري آمریت تأسیسوي.

كه قاضي دجنایت په ارتكاب متهم شي ستره محكمه د قانون له حكمونو سره سم د قاضي 
په حالت غور كوي. 

كه ستره محكمه دده د دفاع تراورېدو وروسته اتهام وارد وبولي جمهور رئیس ته یې د 
عزل پیشنهاد کوي، 

د جمهور رئیس له منظورۍ وروسته متهم قاضي له وظیفې څخه عزل او د قانون له 
حكمونو سره سم جزا وركول كیږي.

د جرمونو كشف د پولیس په وسیله او د جرمونو تحقیق او په محكمه كې پر متهم  باندې 
د دعوا اقامه د څارنوالۍ له خوا، د قانون له احكامو سره سم كیږي.
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څارنوالي د اجرائیه قوې برخه ده او په خپلو اجراآتو كې استقالل لري.

د څارنوالۍ تشکیل، صالحیت او د اجراآتو څرنګوالۍ د قانون له الرې تنظیمیږي.

د وسله والو ځواكونو، پولیسو او د ملي امنیت كار كوونكو د وظیفوي جرمونو كشف او 
تخقیق د خاص قانون له الرې تنظیمیږي.

كه د دعوا لورى په هغه ژبه چې محاكمه پرې كېږي ونه پوهیږي، د قضیې پر موادو 
او اسنادو د اطالع او په محكمه كې په خپله مورنۍ ژبه د خبرو كولو حق د ترجمان په 

وسیله ورته تأمینیږي.

اتم فصل: اداره
د افغانستان د اسالمي جمهوریت اداره د مركزي ادارې او محلي ادارو د واحدونو پر 

اساس  له قانون سره سم تنظیمیږي.

اداري واحدونو وېشل كیږي چې د هرې یوې په سر كې یو  اداره پر ځینو  مركزي 
وزیر وي.

او  برخې  ساحه،  شمېر،  ادارو  والیتونواومربوطه  دى.د  والیت  واحد  ادارې  محلي  د 
تشکیالت د نفوسود شمېر، ټولنیزې او اقتصادي وضعې او جغرافیایي موقعیت پر اساس 

د قانون له الرې تنظیمیږي.

د  فرهنګي چارو  او  ټولنیزو  اقتصادي،  د  په ساتلو سره  د اصل  د مركزیت  حكومت 
ګړندي كولو او ښه والې او د ملي ژوند په پرمختګ كې د خلكو د الزیاتې ونډې اخیستو 

په منظور، الزم صالحیتونه د قانون له حكمونو سره سم محلي ادارې ته سپاري.

په هر والیت كې یوه والیتي جرګه جوړیږي.

د والیتي جرګې غړي له قانون سره سم د نفوسو په تناسب، دآزادو ،عمومي، پټو او 
مستقیمو ټاكنو له مخې د والیت داوسېدونكو له خوا دڅلورو كلونو لپاره ټاكل كیږي.

والیتي جرګه له خپلوغړو څخه یو تن د رئیس په توګه ټاكي.

والیتي جرګه د دولت د پرمختیایي هدفونو په تأمین او د والیت دچارو په ښه كولو كې 
لكه څنګه چې په قوانینو كې څرګنده شوي، برخه اخلي او په والیت پورې د مربوطو 

چارو په باب مشوره وركوي.

والیتي جرګه خپلې وظیفې د محلي ادارې په مرسته سرته رسوي.
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د محلي ادارې د چارو د سمون او په هغې كې د خلكو د فعالې ونډې اخیستو دتأمین په 
مقصد، په ولسوالیو او كلیو كې د قانون له حكمونو سره سم جرګې جوړیږي.

ددې جرګو غړي د آزادو، عمومي، پټو او مستقیمو ټاكنو له مخې د سیمې د اوسېدونكو 
له خوا د دریو كلونو لپاره ټاكل كیږي.

په محلي جرګو كې د كوچیانو ګډون د قانون له حكمونو سره سم تنظیمیږي.

د ښاري چارو د ادارې لپاره ښاروالۍ تشکیلیږي.

ښاروال او د ښاري مجلسونو غړي د آزادو، عمومي، پټو او مستقیمو انتخاباتو له الرې 
ټاکل کیږي.

په ښاروالیو پورې مربوطې چارې د قانون له الرې تنظیمیږي.

دولت ددې اساسي قانون د حكمونو د تعمیل او د مندرجو ارزښتونو د تأمین لپاره الزمې 
ادارې جوړوي.

نهم فصل: اضطراري حالت
كه دجګړې، دجګړې دخطر، وخیم اغتشاش او طبیعي آفاتو او یا ورته حالت له امله د 
خپلواكۍ او ملي ژوند ساتنه په هغه طریقه چې په اساسي قانون كې ټاكل شوي، ناشونې 
وګرځي دجمهور رئیس له خوا د ملي شورا په تایید د هېواد په ټولو او یا ځینې برخو 

كې اضطراري حالت اعالنیږي.

لپاره یې د ملي  كه اضطراري حالت تر دوو مېاشتو زیات دوام ومومي، د اوږدولو 
شورا موافقه شرط ده.

په اضطراري حالت كې جمهور رئیس كوالى شي د ملي شورا او د سترې محكمې له 
رئیسانو سره په مشوره، د ملي شورا ځینې صالحیتونه حكومت ته انتقال كړي.

په اضطراري حالت كې جمهور رئیس كوالى شي چې د ملي شورا او د سترې محكمې 
د رئیسانو تر تائید وروسته د اساسي قانون الندیني حكمونه وځنډوي او یا قیود پرې 

ولګوي:

د اوه وېشتمې مادې دوهمه فقره. ۱

شپږ دېرشمه ماده. ۲

د اوه دېرشمې مادې دوهمه فقره. ۳

۱۴۰مه ماده

۱۴۱مه ماده

۱۴۲مه ماده

۱۴۳مه ماده

۱۴۴مه ماده

۱۴۵مه ماده
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۱46

د اته دېرشمې مادې دوهمه فقره. ۴

د اضطرار په حالت كې اساسي قانون نه تعدیلیږي.

كه چیرې دجمهوري ریاست دوره او یا دملي شورا تقنیني دوره د اضطرار په حالت 
كې پاى ته ورسیږي، د نویو انتخاباتو تر سره كېدل ځنډېږي او د جمهور رئیس او ملي 

شورا د غړو د خدمت موده تر څلورو میاشتو پورې تمدیږي.

كه اضطراري حالت تر څلورو میاشتو زیات اوږد شي، لویه جرګه دجمهور رئیس له 
خوا راغوښتله كیږي.

د اضطراري حالت تر پاى ته رسېدو وروسته، د دوو میاشتو دننهانتخابات كیږي.

د اضطراري حالت په پاى ته رسېدو سره هغه اقدامات چې ددې اساسي قانون د )۱۴۴ 
او ۱۴۵( مادې له مخې شوي، بې له ځنډه له اعتباره لوېږي.

لسم فصل: تعدیل
د اسالم د سپیڅلې دین له حكمونو څخه د پیروۍ اصل او اسالمي جمهوري نظام نه 

تعدیلیږي.

د اتباعو د اساسي حقوقو تعدیل یواځې د هغوى د حقوقو د ښېګڼې په منظور جواز لري.

ددې اساسي قانون د نورو موادو تعدیل د زمان د غوښتنو او تجربو له مخې، دددې 
اساسي قانون د ۶۷ او ۱۴۶ مادو د احكامو په رعایت سره، د جمهور رئیس یا د ملي 

شورا د اكثریت په پیشنهاد  كیږي.

د تعدیل د پیشنهاد لپاره د جمهور رئیس په فرمان دحكومت، ملي شورا او سترې محكمې 
د غړو له منځه، یوهیأت جوړیږي او د تعدیل طرحه  تیاروي.

د تعدیل د تصویب لپاره، د جمهور رئیس په فرمان او د لویې جرګې د فصل له حكمونو 
سره سم لویه جرګه دایریږي.

كه لویه جرګه د ټولو غړو له دریو برخو څخه د دوو برخو په اكثریت د تعدیل طرح 
تصویب كړي، د جمهور رئیس تر توشېح وروسته نافذیږي.

۱۴۶مه ماده

۱۴۷مه ماده

۱۴۸مه ماده

۱۴۹مه ماده

۱۵۰مه ماده

۱۴۶مه ماده
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یوولسم فصل: متفرقه حكمونه
جمهور رئیس، د جمهور رئیس مرستیاالن، وزیران او د سترې محكمې رئیس او غړي، 
لوى څارنوال، د مركزي بانك او ملي امنیت رئیسان، والیان اوښارواالن د خپلې دندې 

په وخت كې نه شي كوالى له دولت سره هېڅ ډول انتفاعي معامله تر سره كړي.

جمهور رئیس، د جمهور رئیس مرستیاالن، وزیران، د ملي شورا او سترې محكمې 
رئیسان او غړي، لوى څارنوال او قاضیان نه شي كوالى د وظیفې د تصدي په موده 

كې نورې مشاغل ولري.

قاضیان، څارنواالن، د وسله والو ځواكونو او پولیسو منصبداران او د ملي امنیت كار 
كوونكې نه شي كوالى د وظیفې د تصدي په موده كې په سیاسي ګوندونو كې غړیتوب 

ولري.

د غړو  او سترې محكمې  د مرستیاالنو، وزیرانو  د جمهور رئیس  د جمهور رئیس، 
اولوى څارنوال شتمني، د خدمت تر دورې وړاندې او وروسته، د هغه ارګان له الرې 

چې قانون یې ټاكي ثبت، او څیرل كیږي او خپریږي.

د جمهوررئیس مرستیاالنو، وزیرانو، د ملي شورا رئیسانو او غړو، د سترې محكمې 
ټاكل  له حكمونو سره سم، مناسب معاش  قانون  د  ته  لوى څارنوال  او  قاضیانو  غړو 

كېږي.

د  ته  رایو  د خلكو عمومي  هېوااد كې  په  او  ادارې  او  د څارنې  انتخاباتو  ډول  د هر 
مراجعې لپاره د انتخاباتو مستقل كمیسیون د قانون له حكمونو سره سم جوړیږي.

د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواك كمیسیون د قانون له حكم سره سم تشکیلیږي.

ددې كمیسیون غړي دجمهور رئیس له خوا د ولسي جرګې په تایید ټاکل کیږي.

دوولسم فصل: انتقالي حكمونه
بابا لقب او هغه امتیازونه چې د ۱۳۸۱  هجري شمسي كال د اضطراري  د ملت د 
لویې جرګې له خوا د افغانستان پخواني پاچا اعلیحضرت محمد ظاهرشاه ته وركړل 
شوي دي، ددې اساسي قانون د حكمونو له رعایت سره سم د ژوند تر پایه د دوى لپاره 

محفوظ دي.

ددغه اساسي قانون له نافذېدو څخه د ملي شورا د افتتاح تر نېټې پورې موده د انتقال 
دوره ګڼل كیږي.

۱۵۲مه ماده

۱۵۵مه ماده

۱۵۴مه ماده

۱۵۶مه ماده

۱۵۷مه ماده

۱۵۸مه ماده

۱۵۹مه ماده

۱۵۱مه ماده

۱۵۳مه ماده
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د افغانستان انتقالي اسالمي دولت دانتقال په دوره كې الندینۍ وظیفې سرته رسوي:

د شپږو میاشتو دننه دجمهوري ریاست، ملي شورا او محلي  جرګو د انتخاباتو . ۱
په اړه د تقنیني فرمانونو صادرول

له یوه كال څخه په كمه موده كې د محكمو د صالحیتونو او تشکیالتو او د . ۲
اساسي تشکیالتو پر قانون باندې د کارد پیل په اړه  د فرمانونو صادرول

دانتخاباتو د خپلواك كمیسیون جوړول. ۳

د اجرایې اوقضایې چارو د غوره تنظیم په منظور د الزمو اصالحاتو سرته . ۴
رسول

ددې اساسي قانون دحكمونو د تطبیق په برخه كې د زمینې د برابرولو لپاره د . ۵
الزمو تدبیرونو نیول.

نتایجو تر اعالن دېرش ورځې وروسته  د  انتخاباتو  د  لومړنۍ منتخب جمهور رئیس 
ددغه اساسي قانون له حكمونو سره سم په كار پیل كوي.

هر اړخیزې هڅې كیږي څو دجمهور رئیس او ملي شورا انتخابات په یوه وخت كې 
تر سره شي.

د ملي شورا واكونه د هغې د تأسیس تر مودې پورې  په دې اساسي قانون کې حكومت 
ته سپارل كیږي او مؤقته ستره محكمه د جمهور رئیس  په فرمان جوړیږي.

ملي شورا له تأسیس سره سم خپل واكونه او وظیفې ددې اساسي قانون د حكمونو مطابق 
عملي كوي.

دملي شورا له لومړۍ غونډې وروسته د دېرشو ورځو په موده كې حكومت او ستره 
محكمه ددې اساسي قانون له حكمونو سره سم جوړیږي.

د افغانستان د انتقالي اسالمي دولت رئیس تر هغه وخته پورې وظیفه سرته رسوي چې 
منتخب جمهور رئیس په كار پیل نه وي كړى.

ددې اساسي قانون د ۱۵۹ د څلورمې فقرې د حكم په رعایت، د دولت اجرایې او قضایې 
ارګانونه د حكومت او سترې محكمې تر تشکیل پورې خپلو وظایفو ته ادامه وركوي.

هغه تقنیني فرمانونه چې د مؤقتې دورې له پېل څخه وروسته نافذ شوي دي د ملي شورا 
لومړنۍ غونډې ته راجع كیږي.

دا فرامین تر هغه وخته پورې چې د ملي شورا له خوا لغو شوي نه وي نافذ ګڼل كیږي.

۱۶۰مه ماده

۱۶۱مه ماده
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دا اساسي قانون د لویې جرګې له تصویب څخه وروسته نافذ او د افغانستان د انتقالي 
اسالمي دولت د رئیس له خوا توشېح او اعالمیږي.

په نافذېدو سره یې ددې اساسي قانون له حكمونو مغایر قوانین او تقنیني فرمانونه لغوه 
كېږي.

د افغانستان تړون لیك، 13۸5
د افغانستان د تړون لیک په اړوند د ال زیاتو معلوماتو لپار ه ۲۲م مخ وګورئ

سریزه

د افغانستان اسالمي جمهوریت او نړیواله ټولنه:  
د افغانستان د خلكو د ژوندانه د كچې د ښه والي او له ملي او نړیوالې سولې اوامنیت سره د مرستې 

په موخه د خپلو همکاریو د پیاوړتیا لپاره هوډمن دي. 

د یوه با ثباته، سوكاله او سالم حكومت درلودونکي او د قانون تر واكمنۍ الندې د ټولو لپاره د بشر د 
حقونو په پیروۍ یو ژمن افغانستان د بریالیتوب په موخه د بن، توكیو او برلین د كنفرانسونو په رڼا 
كې د كار د دوام لپاره په خپلو ګډو ژمنو او دغه راز په دغه تړون لیك کې له ټاکل شوي مودې سره 

سم اوله هغې څخه په پراخه توګه د دغو ژمنو د ساتنې او پیاوړتیا په موخه ټینګاركوي.

د افغانانوهغه میړانه او اراده تصدیقوي چې په زړورتیا سره یې د بنسټ پالنې او د مصیبتونو په 
نیكمرغه  او  بنسټه  پراخ  پال،  سوله  ډموكراټیك،  دیو  والړ  پراصولو  اسالم  د  او  مبارزه،  وړاندې 

حكومت بنسټ یې کیښود.

د ۱۳۸۳ كال د مرغومي په میاشت كې  دیو نوي اساسي قانون د تصویبولو د ۱۳۸۳ كال د تلې 
په میاشت كې د ولسمشرۍ د ټولټاكنو او د ۱۳۸۴ كال د وږي په میاشت كې دملي شورا او والیتي 
شوراګانو د ټولټاكنو د ترسره كولو له الرې د بن د تړون لیك بشپړ پلي کول د یادولو وړ دي کوم چې 

افغانستان په دې بریالی شوچې په نړیواله  کچه خپل روا دریځ بیا ترالسه كړي.

ددې مسألې د په پام کې نیولو سره چې د افغانستان د سولې او ثبات بهیر تراوسه پورې ډاډمن شوى نه دى 
اودا چې د هغو ستونزو په لرې كولو كې چې ال تر اوسه هم پاتې دي، ځواكمنې نړیوالې ونډې اخیستنې ته 

اړتیاده؛

د مناسبو شرایطو د ټینګولو له الرې په افغانستان كې د دوامدارې اقتصادي ودې او پرمختیا؛ دحكومتي 
توکوسره  یي  نشه  له  وړلو؛  مینځه  له  د  ګواښونو  ترهګریزو  پاتې  د  پیاوړتیا؛  د  ټولنې  اومدني  ۱۶۲مه مادهمركزونو 

۱۶۲مه ماده
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وړلواو  منځه  دله  دبیوزلۍ  دبیاجوړولو؛  اوبنسټونو  دوړتیاوو  وړلو،  مینځه  له  دستونزود  كې  مبارزه  په 
دتاوتریخوالو اوكشالو د میراث دله مینځه وړلو لپاره د بنسټیزو بشري اړتیاوو دټینګولو په موخه هوډمن دي.

دافغانستان د تړون لیك په اړه، موافقه كوي.

موخه
د افغانستان حكومت د ملت سوكالۍ ته د رسیدو لپاره په راتلونكو پنځلسو كلونو كې خپلې بنسټیزې موخې د 
۱۳۸۴ کال د افغانستان  د زریزې پرمختیایي موخو )ام ډي جي( په كلني رپورټ كې څرګندې كړې دي. له 
دغو موخو سره سم له تصویبیدو څخه وروسته دغه تړون د پنځو کلونو لپاره د فعالیتونودرې مهم او یو له 

بل سره تړلي رکنونه  څرګند کړي:

امنیت؛. ۱

حكومتداري، د قانون واكمني او بشري حقونه؛ . ۲

اقتصادي او ټولنیزه پرمختیا.. ۳

یو حیاتي او هر اړخیز كاري ډګر د نشه یي توکو د کارخانو له منځه وړل دي چې تر اوسه پورې هم د 
افغانستان د خلكو او حكومت، سیمې او نړۍ په وړاندې د یو جدي ګواښ په توګه پاتې دی.

په دې توګه د افغانستان حكومت، د دغه ګډ لرلید د تحقق په موخه ژمن دی، او همدا راز د نوموړي لر لید 
د پوره کیدو په موخه د مالتړ او سرچینو د برابرولو لپاره  نړیواله ټولنه هم ځان ژمن بولي. د دغه تړون 
لیك لومړنۍ ګڼه ضمیمه د افغانستان په ملي پرمختیایي تګالرې كې له لوړو ټاكل شوو موخو سره سم د 
دغه تړون لیک د بشپړتیا لپاره مفصلې پایلې، معیارونه او مودې بیانوي. دغه راز د افغانستان حكومت او 
نړیواله ټولنه ژمنه کوي، چې د نړیوالو مرستو اغیزمنتوب او حساب وركونې ته لکه څرنګه چې په دویمه 

ګڼه ضمیمه كې یې بیان شوی دی وده وركړي.

دمرستو اصول
د افغانستان حكومت اونړیواله ټولنه به د دغه تړون لیك په پلي کولو كې الندیني ټکې په پام كې ونیسي.

د اسالم پربنسټ د افغانستان پراخ بنسټه کلتور، ارزښتونواوتاریخ ته درناوی.	 

د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې تر منځ همکاري، د هغې همکارۍ له مخې چې په هغې كې به 	 
د افغانستان حكومت بشپړه خپلواکي ولري او د نړیوالې ټولنې د همغږۍ، محوري او ناپییلې رول به 

ملګروملتونو سازمان په غاړه ولري؛

د مالكیت په حق كې د ونډې اخیستنې اوهڅونې په موخه د افغانستان د خلكو لرغونو دودونو ته  ډېر 	 
درناوی.
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د مالي ، بنسټیز او چاپیریال د ثبات  تعقیبول؛	 

د ښځو او نارینه وو د بشري وړتیا پر لوړولو د ځانګړي ټینګار سره د  افغانانو د تلپاتې وړتیاوو لوړول  	 
او د دولتي او مدني ټولنې د بنسټونو رغول؛

د نیكمرغه او سوكاله راتلونكي د ټینګولو لپاره په ټول افغانستان كې د كورنیو اونړیوالو سرچینو د 	 
انډولیز او منصفانه تخصیص په اړه د ډاډ ترالسه كول؛

په ټولو پالیسیو او پروګرامونو كې د نارینه او ښځو په برابرو حقونو او دندو باندې ټینګار؛	 

د سیمه ییزې همكارۍ وده؛ 	 

له اداري فساد سره مبارزه او په دولتي ادارو كې د روڼوالې اوحساب وركونې تضمین.	 

امنیت :
ریښتینی امنیت په افغانستان كې ثبات او پرمختیا ته د رسیدو لپاره اړین او بنسټیز شرط دی. امنیت یواځې له 
پوځي الرې نه شي تأمینېدالی، بلكې د امنیت ټینګښت ښې حکومتدارۍ، عدالت او د قانون واكمنۍ ته اړتیا 
لري، چې د بیا رغونې او پرمختیا له الرې پلي كیږي. د نړیوالې ټولنې په همكارۍ د افغانستان حكومت به 
د ټولو ناقانونه وسله والو ډلو د ړنګولو له الرې سوله ټینګه كړي. د افغانستان حكومت او نړیواله ټولنه به 
د افغاني مركزونو د پیاوړتیا له الرې خوندي شرایط برابركړي چې د مالي ځواكمنۍ او دوام له پلوه امنیتي 

اړتیاوې بسیا كړي.

په دې الره كې به د ناټو په مشرۍ له امنیت سره د مرستې نړیوال ځواكونه )ایساف(، د امریكې په مشرۍ 
د  هیوادونه،  په سمون كې مرستندویه  امنیتي سكټور  د  او  اف(  اي  )او  د عملیاتو ځواك  دتلپاتي خپلواکۍ 
مرستندویو هیوادونو د تصویب شوو ملي الرښودونو د مراعتولو په شرط په خپل پیاوړي مالتړسره به، په 
هیواد كې د امنیت او ثبات د ټینګولو او دوام لپاره د افغانستان د حكومت مالتړ ته دوام وركړي. دوى به 
د ځواكونو د كړنو په اړه د بشپړ ډاډ د ترالسه كولو په موخه د كورنیو امنیتي ځواكونو د وړتیا، پیاوړي 
کولواو لوړلو ته دوام وركړي. د تل پاتي خپلواکۍ د عملیاتو ځواكونه به د افغانستان له حكومت او د ایساف له 
ځواكونو سره په نږدې همكارۍ كې د ترهګرو په وړاندې ګډ عملیات ترسره كړي. د ایساف ځواكونه په ټول 
افغانستان كې د والیتي بیارغونې د ټیمونو )پي آر ټي( له الرې  خپل ځاى پر ځاى كیدو ته پراختیا وركوي، 

ترڅو تر خپل فعالیت الندې سیمو كې د ثبات، پیاوړتیا او د امنیتي سكټورد سمون مالتړ ته دوام وركړي.

د افغانستان خپلواکۍ ته په بشپړ درناوي اود افغانستان او د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو او همكارۍ 
پیاوړتیا، په افغانستان اوسیمه كې د امنیت د ټینګښت په الره كې یو بنسټیز ضمانت بلل كیږي. نړیواله ټولنه 

به د دغې موخې په ترالسه كولو كې د باور د رامنځ ته كولو په موخه د ځانګړو اقداماتو مالتړ وكړي.

حكومتداري، دقانون واكمني او د بشر حقونه
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د ډموكراسۍ او د بشرد حقونو د رعایتولو پر بنسټ حكومت په افغانستان كې د یو دوامداره سیاسي  پرمختګ 
بنسټ جوړوي. د افغانستان حكومت به په ټول هیواد كې خلكو ته د بنسټیزو خدمتونو د وړاندې كولو په 
موخه خپله وړتیا په چټكۍ سره لوړوي، حكومت به د ملكي خدمتونو په ادارو كې د وړتیا له مخې د مسلكي، 
باکفایته او د باور وړ خلک په دندو ګوماري. حكومت به په ټولو کچو كې یوه اغیزمنه، ځواب وركوونكې 
او رڼه اداره جوړه کړي، له فساد سره به د مبارزې په كار كې د پام  وړ سمون ترسره كړي، دعدالت او د 

قانون د واكمنۍ مالتړ كوي او د ټولو افغانانو دبشري حقونو رعایت ته به وده ورکړي.

د افغانستان حكومت به په هر والیت كې د همغږو او كارندو ادارو جوړولو ته لومړیتوب وركړي لکه ملكي 
ادارې، پولیس، زندانونه  او قضائیه برخې.

دغه ادارې به مناسب قانوني چوكاټونه  د ګومارلو کړنالرې؛ روزل شوي کارکونکې او بسیا معاشونه؛ الزم 
بنسټونه او د څارنې وړتیا به ولري. حكومت به د راتلونکو ټولټاكنو لپاره یوه اداره چې له مالي او بنسټیز 

پلوه باثباته وي د افغانستان د ټولټاكنو د خپلواك كمیسیون تر څارنې الندې جوړه كړي.

د عدلي سكټور سمون  به د افغانستان د حكومت او نړیوالې ټولنې له لومړیتوبونو څخه وي. موخه دا ده 
چې د عدالت او د تنفیذ وړ حكمونو په برخه کې د ټولو افغانانو الس رسي په برابر، عادالنه او راڼه ډول د 
لیكلو قوانینو او عادالنه محاكمو پربنسټ تضمین کړي. هغه تدبیرونه چې په دې اړه به ونیول شي دا دي: 
په حكومتي اوخصوصي سكټورونو كې د قانوني اصالحاتو بشپړتیا، د قضایي ادارو او کارکوونکو د وړتیا 

لوړول، د بشر د حقونو او حقوقي پوهې وده او د قضایي بنسټونو بیا رغول.

د افغانستان حكومت او نړیواله ټولنه د هغو حقونو د مالتړ او ودې لپاره چې په اساسي قانون او مروجو 
نړیوالو قوانینو لکه د بشر د حقونو نړیوال میثاقونه او نور تړونونه چې افغانستان هم په کې برخه لري، 
دخپلو ژمنو بیا پخلی کوي. د هغو وګړو ترمنځ د باور د اعاده كولو په موخه چې جګړې یې ژوند تباه كړی 
دی او دغه راز د هیواد د وګړو او د زغم د  کلتور د ګډ احساس د رامنځ ته كولو او د قانون  دواكمنۍ او 
د افغانستان حكومت ته د درناوي په موخه د نړیوالې ټولنې په مرسته به د سولې، عدالت او روغې جوړې 

پروګرام به پلي كړي.

اقتصادي اوټولنیزه پراختیا:
د افغانستان حكومت به د نړیوالې ټولنې په مالتړ، د لوږې، بیوزلۍ او وزګارتیا دکچې د راټیټولو په موخه د 
اقتصادي ودې لوړ پړاوونه په متداومه توګه تعقیب كړي. حکومت د خصوصي سکټور بالقوه رول او استعداد 
ته د نورو حکومتي او غیرانتفاعي سکټورونو تر څنګ وده ورکوي، د نشه یي توکو تولید كنټرولوي، د ستر 
اقتصاد ثبات ټینګوي، او د هیواد د بشري، ټولنیزو اوفزیكي پانګو پراختیا ته رغون او وده وربخښي چې له 
دې الرې د نوي نسل؛ مشرانو او مسلكي کسانو لپاره یو سالم بنسټ كیږدي؛ مدني ټولنه پیاوړې كړي او د 

راستنو شوو، داخلی بې ځایه شوو او پخوانیو جګړه مارانو بیا میشت كیدل بشپړكړي.
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عامه پانګه اچونه به د افغانستان د ملي پراختیایي تګالرې پر اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا باندې د شپږو 
ستنو پر بنسټ والړه وي:

بنسټونه او طبیعي زیرمې؛. ۱

پوهنه؛. ۲

روغتیا؛. ۳

كرهڼه او د كلیو پراختیا؛. ۴

ټولنیزخوندیتوب؛ . ۵

د اقتصادي ادارو او د خصوصي سكټور پراختیا.. ۶

په هره برخه کې موخه دا ده چې د اقتصاد د انډولیزې ودې له الرې چې بیوزلي راټیټوي، د كار او كسب 
فرصتونه زیاتوي، د خصوصي تصدیو د رامنځ ته کیدو په برخه كې فرصتونه لوړوي او د ټولو افغانانو د 

سوكالۍ المل ګرځي د پام وړ پایلې ولري.

له نشه یي توكو سره مبارزه: یو هر اړخیز لومړیتوب
له هغه ګواښ سره چې د نشه یي توکو د تولید له امله د ملي، سیمه ییز او نړیوال امنیت او هم یې د هیواد، 
او د حكومت د پرمختیا او د افغانانو د سوكالۍ پر وړاندې، پروت دی مقابله د حكومت اونړیوالې ټولنې لپاره 
لومړیتوب ګڼل کېږي. د دغې مقابلې موخه د كوكنارو د كركیلې او نشه یي توکو د قاچاق په ښکاره توګه 
کمښت او بشپړ له منځه وړل دي. لومړنیو او اړینو عناصرو کې له جرمونو څخه مخنیوی، د قانون نافذیدل، 
او د قضا د وړتیا لوړول؛ د نشه یي توکو د سودا ګرۍ د بندولو لپاره د افغانستان، ګاونډیو هیوادونو او 
نړیوالې ټولنې تر منځ د همكارۍ زیاتول، په كلیو کې د هر اړخیزې پرمختیا په بڼه کې د بزګرانواو كارګرانو 
لپاره د پراخو اقتصادي  بدیلونو برابرول او د هیواد او د والیتونو په كچه له نشه یي توکو سره د مبارزې 
د مركزونو جوړول دي. د دغه پیغام خپرول چې د نشه یي توكو تولید او سوداګري، غیر اخالقي عمل او د 
اسالمي قوانینو پر خالف دي او د نشه یي توکود ناقانونه کارونې  لپاره دغوښتنې د کچې د راټیټولو لپاره  د 
اداري فساد او د نشه یي توکو دله منځه وړلو په وړاندې د نه زغم د سیاست پلي کونه ضروري ګڼل كیږي.  

همغږي او څارنه:
د افغانستان حكومت او نړیواله ټولنه به د هغو سیاسي ژمنو د پلي کولو لپاره چې په دغه تړون لیك كي 
شامل دي، د همغږۍاو څارنې ګډه كمیټه جوړه كړي. د دریمې ګڼې  د ضمیمې د تفصیالتو له مخې به دغه 
كمیټه د افغانستان د اسالمي حكومت او ملګرو ملتونو د سازمان تر ګډې مشرۍ الندې وي او یوه كوچنۍ 
داراالنشا به ورسره مرسته وكړي ــ دغه کمیټه به د دغه تړون لیك په پلي کولو كې د افغانستان د حكومت 
او نړیوالې ټولنې د زیاتو هلوځلو د همغږۍ المل شي او دغه راز به د خپلو کړنو په اړه، منظم او پر خپل 
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وخت عمومي رپوټ وړاندې كړي.

لومړۍ ضمیمه: معیارونه او زماني مودې 
د افغانستان حكومت د نړیوالې ټولنې په مالتړ ژمنه كوي، چې پر دغو معیارونو  به په ټاكل شوي موده كې 

الس بری ومومي. 

امنیت

نړیوال امنیتي ځواكونه
افغانستان د حكومت په مادي مالتړ او نږدې  پایه به د  د ۱۳۸۹ كال )د ۲۰۱۰  میالدي كال ترپایه( تر 
همكارۍ سره د ناټو په مشرۍ د ایساف نړیوال ځواكونه د دوامدارې خپلواکۍ عملیات )او اي ایف( او بیا 
جوړونې والیتي ټیمونو )پي ّار ټي( سره یوځای د افغانستان په ټولو سیمو كې د افغاني ځواكونو د پیاوړتیا 

له الرې امنیت او ثبات ټینګ كړي.

د افغانستان ملي پوځ: 
د ۱۳۸۹ كال )د ۲۰۱۰ میالدي كال( ترپایه پورې به په ملي توګه، په لوړه کچه پیژندل شوی، مسلکي، 
له قومی پلوه یو انډولیز ملي پوځ را مینځ ته شي، چې په ډموکراټیکه توګه   منظم، روزل شوی او سمبال 
شوی وي، تر څو  په دې توګه وکړای شي د هیواد امنیتی اړتیاوې پوره کړي او د افغانستان له زیاتیدونکو 
عوایدو څخه به له ملي اقتصادي توان سره سم تمویلیږي. لكه څنګه چې د بن په كنفرانس كي ورباندې خبرې 
شوي وې نړیواله ټولنه به ۷۰۰۰۰ تنو ته د افغانستان د ملي پوځ د پراختیا په موخه له افغانستان سره خپلو 
مرستو ته دوام وركړي. د پراختیا الرې چارې داسې تنظیمږي چې د خدمت پر مودې او پر کیفیت والړو 
ګډو ارزونو پر بنسټ وي چې د افغانستان د حكومت او نړیوالې ټولنې له خوا د موافقه شوو معیارونو په 

اړوند په اوسنیو شرایطو سره سم په پام كې نیول كیږي.

د افغانستان ملي او سرحدي پولیس:
د ۱۳۸۹ )د۲۰۱۰ میالدي كا ل( تر پایه پورې به د افغانستان ملي پولیس او سرحدي پولیس په بشپړ كاري 
او مسلكي  جوړښت سره چې له قومي پلوه به انډول وي د ۶۲۰۰۰ تنو په تركیب کې، چې په اغیزمن ډول 

د هیواد د امنیتي اړتیاوو د پوره كولو وس ولري او له مالي پلوه باثباته وي، رامنځ ته شي.

د ناقانونه وسله والو ډلو له مینځه وړل:
 په ټولو والیتونو كې به ناقانونه وسله والې ډلې د ۱۳۸۶ ) ۲۰۰۷ میالدي( كال ترپایه له مینځه الړې شي.

له نشه یي توكو سره مبارزه: 
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حكومت به د ۱۳۸۹ هجري لمریز کال )۲۰۱۰ میالدي( تر پایه پورې د مركز او والیتونو په كچه د قانون 
د نافذولو وړتیا پیاوړې كړي چې د نشه یي توکو د ضبطولو او له منځه وړلو او د دغو توكو د تولید، د 
آسانتیاوو د ویجاړولو په کچه كې د ښکاره كمښت المل وګرځي او د كوكنارو د كركیلې د له منځه وړلو 
په ګډون به د اغیزمنو تدبیرونو د نیولو المل شي. د افغانستان حكومت او د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو 
حكومتونه به د ۱۳۸۹ كا ل )۲۰۱۰( ترپایه پورې د همغږۍ د زیاتوالي اود ګډو استخباراتي هلوځلو په الره 
كې له یو بل سره كار وكړي چې د نشه یي توکو د نیولو او له منځه وړلو  کچه، چې د افغانستان له پولو 

څخه لیږدول كیږي، زیاته شي او د نشه یي توکو د قاچاق وړونكو په وړاندې ګټور اقدامات ترسره شي.

له ماینونو او مهماتو سره مبارزه:  
د افغانستان د زریزې د پرمختیایي موخو )ام ډي جي( او د اوټاوا له تړون سره د افغانستان له ژمنو سره 
سم به په ماینونواوناچاودیدلو مهماتو باندې ككړه ځمكه په سلوكې اویا كمښت ومومي. د۱۳۸۶ )۲۰۰۷ م( 
كا ل ترپایه پورې به د پرسونل ضد زیرمه شوو ماینونو ټولې سیمې تثبیت او له منځه یوړل شي او په دغه 
ډول ټول ناخوندي د نه ترمیم وړ او اضافي مهمات به د  ۱۳۸۹ هجري لمریز کال )۲۰۱۰( پورې له منځه 

یوړل شي.

حكومتداري، د قانون واكمني  او بشري حقونه

د ملکي ادارو سمون 
د ۱۳۸۹ )۲۰۱۰ م( كال تر پایه پورې به د یو شمیر وزارتونو په ګډون د حكومت دستګاه اصالح او بیا 
جوړه شي څو له مالي پلوه د یوې باثباته ملکي ادارې رامنځ ته کیدل تضمین کړي؛ د ملكي خدمتونوكمیسیون 
او  دندو  اصلي  د  اصالحات  چې  شي  تنظیم  داسې  به  سكټوردندې  د  خدمتونو  ملكي  د  شي؛  پیاوړی  به 

مسوولیتونو ښكارندوى وي.

د مركزي حكومت او دقضایي سكټور د لوړ پوړو چارواكو او د والیتونو والیانو، امنیه، قوماندانانو او د 
والیتونو د امنیت رئیسانو د ټاكلو په اړه به په ۶ میاشتو كې یو هراړخیز څرګند او روڼ میكانیزم رامینځ ته 

شي چې په ۱۲ میاشتو كې به عملي كیږي او په ۲۴ میاشتو كې به په بشپړ ډول پلي شي.

د ۱۳۸5 كال تر پایه پورې به له مالي ثبات سره د مرستې په موخه ټول اداري واحدونه او د هغوي حدود 
وڅیړل شي او غور به پرې وشي.

د ۱۳۸۹)۲۰۱۰ م( كال تر پایه پورې د مركزي حكومت  او د عدلي سكټور او پولیسو په ګډون د حكومت په 
ټولو کچو كې به د ملكي خدمتونو په څوكیو كې د كار د تر سره كولو په موخه ټولې ټاكنې د وړتیا، لیاقت او 
د كار ي  سوابقو له مخې تر سره شي او د ملكي خدمتونو د سكټور د وړتیا د لوړتیا لپاره به الزم مالتړ برابر 
شي څو سكټورونه په اغیزمن او ګټور ډول فعالیت وكړي. تر۱۳۸6 هجري لمریز )اوتر۲۰۰۷ میالدي( كاله 
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پورې  به د دویمې اوله هغې څخه د لوړې رتبې د ټولو كاركوونكو د یوه كال کړنې وڅیړل شي.

له فساد سره مبارزه: 
د اداري فساد په اړه به د ملګروملتونو کنوانسیون د ۱۳۸۵ هجري لمریزكال )۲۰۰۶ میالدي( تر پایه پورې 
تصویب شي چې له هغې سره سم به د هیواد كورني قوانین د ۱۳۸۶ هجري كال )۲۰۰۷ میالدي( كال تر 
پایه پورې بدلون ومومي. د ۱۳۸۷ هجري لمریز كال)۲۰۰۸ م( تر پایه پورې به د دغو قوانینو د څیړنې 

لپاره یو څارنیز میكانیزم رامنځ ته شي.

د وګړو سرشمیرنه او احصائیه :   
د وګړو سرشمیرنه به د۱۳۸۷هجري لمریزكا ل )۲۰۰۸ میالدي( تر پایه پورې ترسره شي او د هغې بشپړې 

پایلې به خپرې شي.

د ټولو كمی معیارونو لپاره د احصائیې اعتبار لرونكي بنسټونه د ۱۳۸۶ هجري لمریز كا ل )۲۰۰۷ م كا ل( 
ترنیمایي او د هغوي د پرمختګ لپاره به احصائیوي وړتیا لوړ ه شي.

ملي شورا: 
د ملي شورا لپاره به د ۱۳۸۵ هجري لمریز كال )۲۰۰۶ كال( په نیمایي كې پوره اداري او تخنیكي مالتړ 
برابر شي ترڅو هغه دندې چې دغې شورا ته د اساسي قانون له خوا ورسپارل شوي دي په اغیزمنه توګه 

یې ترسره كړي.

ټول ټاكنې: 
د افغانستان د ټولټاكنو خپلواك كمیسیون چې بشپړ واك، الزمه وړتیا او سرچینې به ولري د ۱۳۸۷ هجري 
لمریزكال )۲۰۰۸ م( تر پایه پورې به یو داسې دریځ غوره كړي چې وكړای شي له مالي پلوه په باثباته 
توګه ټولټاكنې ترسره كړي. د افغانستان حكومت به د راتلونكو ټولټاكنو لګښتونه د امكان تر پولې پورې، له 
خپلو سرچینو څخه برابر كړي. د ملكي احوالو د ثبتولو دایمي فهرست او د رایو وركوونكو فهرست به د ملي 

هویت له واحد سند سره د ۱۳۸۸ هجري لمریز كال )۲۰۰۹ م( تر پایه پورې برابر كړای شي.

جنسیت )جندر( 
د ۱۳۸۹ هجري لمریز كال )۲۰۱۰ م( تر پایه پورې به د افغانستان د ښځو لپاره ملي كاري پروګرام په 
بشپړه توګه پلي شي. د افغانستان د ام ډي جي موخو په الره كې به د ملكي خدمتونو د سكټور د انتخابي او 

انتصابي ادارو په ګډون، په ټولو حكومتي ادارو كې د ښځو ګډون زیاتوالى ومومي.

د قانون واكمني
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د ۱۳۸۹ هجري لمریز كال )۲۰۱۰ م( تر پایه پورې به د مدني، جنایي او تجارتي قانون په ګډون  د اساسي 
قانون له حكمونو سره سم د اړتیا وړ حقوقي چوكاټ رامنځ ته شي او په ټولو قضایي او تقنیني ارګانونو به 

وویشل شي او د ټول ملت په واك كې به ورکړل شي.

د ۱۳۸۹ هجري لمریز كال )۲۰۱۰ میالدي( ترپایه پورې به د افغانستان په ټولو والیتونو كې مسؤول عدلي 
مركزونه په بشپړه توګه فعال او د وګړو تر منځ له تړونونو څخه را پیدا شوو ستونزو د حل كولو لپاره 

منځنی وخت به  تر یوحده راټیټ شي.

په اداري فساد ،د مناسب عدلي بهیر په نشتوالي او د عدلي  ادارو په ناوړه کړنو پورې د اړوندو څارنیزو 
الرښوونو څیړل او سمون به د ۱۳۸5هجري كال )۲۰۰6 میالدي( تر پایه پورې پیل او د۱۳۸۹ هجري 
لمریز)۲۰۱۰ میالدي( ترپایه پورې به په بشپړه توګه پلي کړای شي. دغه سمون به د عدلي  نظام د مهمو 
مركزونو او )د عدلیې وزارت، قضا، لویې څارنوالۍ دفتر، د كورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست( 

مسلكي والی اعتبار او اصالت پیاوړی كړي. 

د ۱۳۸۹ هجري لمریزكال )۲۰۱۰ میالدي( ترپایه پورې به د عدلي سكټور بنسټ ورغول شي او د ښځو او 
تنكیو ځوانانو لپاره به په زندانونو كې د بند بیالبیل ځایونه جوړ کړای شي.

د ځمكو ثبتول : 
په ټولو اداري واحدونو كې به د ځمكې د ثبتولو بهیر او په مهمو ښاري سیمو كې د ملكیت د حقونو ثبتول د 
۱۳۸۵ هجري لمریزكال )۲۰۰۶ میالدي( تر پایه پورې او په نورو سیمو كې به د ۱۳۸۷ هجري لمریز كا 
ل )۲۰۰۸ م( تر پایه پورې پیل شي او د ۱۳۸۶ هجري لمریز كال )۲۰۰۷ م( تر پایه پورې به د ځمكو د 
النجو د حل لپاره یو عادالنه نظام را مینځ ته  شي. د كلیو د ځمكو ثبتول به د ۱۳۸۶ هجري لمریز )۲۰۰۷ 

م( تر پایه پورې تر الس الندې ونیول شي. 

له نشه یي توکو سره مبارزه :  
حكومت به د ۱۳۸۹ هجري لمریز کال )۲۰۱۰م( ترپایه پورې د قاچاق وړونكو او مفسدو مامورینو نیونې 
او قانوني تعقیب زیات كړي. او دغه راز د هغو كسانو په اړه چي د نشه یي توکو په سوداګرۍ كي ښكیل 
دي د خپلو معلوماتو بنسټ پیاوړی كړي. د ټاکلو د میکانیزم د یوې برخې په توګه چې وړاندې  یې په همدې 

ضمیمه کې یادونه وشوه د ملي او سیمه ییزو ملکي ټاکنو لپاره به  د غوره کولو سیسټم پیاوړی شي.

بشري حقونه
د ۱۳۸۹ هجري لمریزكال )۲۰۱۰ میالدي( ترپایه پورې به د بشر د حقونو په اړونده د خپلو ژمنو د رپوټ 
وركولو لپاره د حكومت وړتیا پیاوړې شي. په دولت كې به د قانون او امنیت د نافذولو ادارې د په خپل سر 
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نیونو او بندي كولو، ځورونې او د باج اخیستلو څخه د مخنیوي په موخه او د امالكو د غیرقانوني مصادرې 
لپاره به نوي الرې چارې او الرښوونې وضع كړي چې د دغه شان عملونو جرړې وایستل شي. د رسنیو 
د خپلواکۍ په ګډون د بیان خپلواکي  به پیاوړې شي، د بشر له حقونو څخه پوهاوی به په تعلیمي نصاب كې 
شامل شي او د قانون جوړوونكو، عدلي كاركوونكو، نورو حكومتي ادارو او د خلكو ترمنځ به خپور شي. د 
بشر د حقونو څارنه به د حکومت په غاړه وي، او دغه كار به په خپلواك   ډول د افغانستان د بشر د حقونو 
د خپلواك كمیسیون له خوا تر سره شي او ملګري ملتونه به د بشر د حقونو د ساتنې لپاره اغیزمن تدبیرونه 
وڅیړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواك كمیسیون څخه به  د بشر د حقونو د څارنې، پلټنې، ساتنې او 

ودې په اړه د خپلو موخو د تحقق لپاره پلوی او مالتړ وشي.

د سولي، عدالت او روغی جوړې  د كاري پالن پلي کول به د ۱۳۸۷ هجري لمریز )۲۰۰۸ م( كال تر پایه 
پورې بشپړشي.

اقتصــادي اوټولنیــزه پراختیـــا

بنسټونه او طبیعي زېرمې 

سړكونه
افغانستان  به د ۱۳۸۷ هجري لمریز كال )۲۰۰۸ میالدي( ترپایه پورې په بشپړه توګه یو پرمختللی حلقوي 
مناسب سړك او همدغه راز هغه سړكونه ولري چې دغه حلقوي سړك له ګاونډیو هیوادونو سره نښلوي. او 
همدا راز  د ۱۳۸۶ هجري لمریز کال )۲۰۰۷ م( تر پایه به افغانستان د سړكونو د ساتنې او څارنې لپاره د 

یو پیاوړې او باثباته مالي نظام درلودونکی وي.

هوایي ټرانسپورټ:  
د ۱۳۸۹ هجري لمریز کال )۲۰۱۰ م( تر پایه پورې به د كابل نړیوال هوائي ډګر او د هرات هوایي ډګر په 
بشپړه توګه د ملكي هوایي چلند د نړیوال سازمان معیارونه ترالسه كړي. د مزارشریف، جالل آباد او قندهار 
د هوایى ډګرونو كیفیت به د الوتنې د كرښو په ترمیمولو، د الوتنو د الرښوونو د اور و ژنې او ژغورنې 
به د هوایي  اووه نور كورني هوایي ډګرونه  به لوړشي. دغه راز  او مخابروي وسایلو په سمبالولو سره 
ټرانسپورت په ښه والي كې د اسانتیاوو د را مینځ ته کولو په موخه ښه كړای شي. د هوایي ټرانسپورت 

خدمتونه او لګښتونه به د نړیوال بازار له معیارونو او ارزښتونو سره د سیالۍ وړ وګرځي.

بریښنا 
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د ۱۳۸۹ هجري لمریز كال )۲۰۱۰ م( تر پایه پورې به بریښنا ٪۶۵ كورنیو ته په سترو ښارونو كې، او 
٪۹۰ نا استوګنو تاسیساتو ته، او ۲۵٪ كورنیو ته به په کلیو کې ورسول شي. د بریښنا لګښتونه به د بریښنا 
د انرژۍ د ملي شبكې ۷۵٪ لګښت كوونكو څخه ترالسه شي. د ۱۳۸۶ هجري لمریز كال )۲۰۰۷ م( تر پایه 

پورې به د نوي كولو وړ انرژیو څخه د کار اخیستنې او پراختیا په موخه یوه تګالره رامنځته شي.

كانونه او طبیعي  زېرمې

د ۱۳۸۵ هجري لمریز كال ) ۲۰۰۶ میالدي( تر پایه پورې به د افغانستان د ګټورو كانونو او طبیعي زیرمو 
د كیندنې لپاره یوه مساعده فضا برابره شي او د ۱۳۸۹ هجري لمریزكال )۲۰۱۰ م( تر پایه پورې به په 
دې الره كې د كورنیو او بهرنیو د مستقیمې پانګې اچونې د جذبولو لپاره د پانګې اچونې او بنسټ ایښودنې 

فضا رامینځ ته شي.

د اوبو د سرچینو مدیریت 
د اوبو د سرچینو د ادارې لپاره چې د روغتیایي اوبو او د خړوبې کولو اوبو ټینګول یا زخیره کول پکې 
شامل وي، د ۱۳۸۵ هجري لمریز كال )۲۰۰۶ م( تر پایه پوري به، با ثباته تګالرې او پالنونه جوړ کړای 
شي. د اوبو لګولو په برخه كې پانګه اچوونه به د دې المل شي چې د ۱۳۸۹ هجري لمریز كال )۲۰۱۰ م( 

تر پایه پوري به د اوبو رسولو له سترو شبكوڅخه ۳۰٪ به اوبه تأمین شي.

ښاري پراختیا  
د ۱۳۸۹ هجري لمریز كال )۲۰۱۰ م( تر پایه پوري به د ښاروالیو د ادارو وړتیا لوړ ه شي څو وكوالی شي 
د ښارونو پراختیا اداره كړي او په اغیزمن، ګټور او راڼه ډول ښاري خدمتونه وړاندې كړي. د افغانستان د 
ام ډي جي موخو د ترسره كولو لپاره به د اوبو رسولو او عامې روغتیا په برخو كې د پانګې اچونې زمینه 
برابره شي، ترڅو چې په كابل كې ۵۰٪ كورنۍ او په نورو سترو ښارونو كې۳۰٪  كورنۍ د نلونو له اوبو 

څخه کار واخلي.

چاپیریال  
د ۱۳۸۹ هجري لمریز كال )۲۰۱۰ م( تر پایه پورې به د افغانستان د ام ډي جي د موخو دترسره كولو لپاره 
د هوا او اوبو د كیفیت د ساتنې د فضله موادو د لیږدونې او د ككړتیا د څارنې په موخه د چاپیریال ساتنې 
د خدماتو اداره او کاري چوكاټونه رامینځ ته شي. د طبیعي زیرمو سیاستونه به پراختیا ومومي او په ټولو 
حكومتي او سیمه ییزو کچو كې به د هغو پلي کول به د ۱۳۸۶هجري لمریز كال )۲۰۰۷ م( ترپایه پورې 

پیل شي.
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پوهنه
لومړنۍ او ثانوي زده كړې 

د ۱۳۸۹هجري لمریز كال )۲۰۱۰ میالدي( تر پایه پورې به د افغانستان د ام ډي جي له موخو سره سم، 
په لومړنیو ښوونځیو کې د نجونو او د هلكانو شمولیت په ترتیب سره ۶۰٪ او ۷۵٪ وي. په ټولو منځنیو 
ښوونځینو كې به یو نوی تعلیمي نصاب د کارونې وړ ورګرځي، د ښځینه زده كوونكو شمیر به ۵۰٪ وي 
او د افغانستان ۷۰٪ ښوونکي  د سویې آزموینې تر سره كړي، د زده كوونكو لپاره به د  زده کړو د الس ته 

راوړنو د ارزونې لپاره  د ملي آزموینې د سیسټم په توګه  یو سیسټم رامینځ ته  شي.

لوړې زده كړې
د ۱۳۸۹ هجري لمریز كال )۲۰۱۰ م( تر پایه پورې به د پوهنتونونو د زده كوونكو شمیر)۱۰۰۰۰۰( تنو ته 
ورسیږي، چې ۳۵٪به یي نجونې وي. د حكومتي پوهنتونونو په تعلیمي نصاب به د هیواد د پراختیا د اړتیاو 

او خصوصي سكټور د پراختیا  د په پام كې نیولو سره غور وشي. 

د وړتیا پراختیا
او  بشپړه شي  پورې  پایه  تر  م(  كال )۲۰۰۶  لمریز  د ۱۳۸۵ هجري  به  اړه څېړنه  په  بشري سرچینو  د 
)۱۵۰۰۰۰( ښځې او نارینه به د حكومتي او خصوصي سكټورونو له امكاناتو څخه په کارونې سره د ۱۳۸۹ 

هجري لمریز )۲۰۱۰ م( كال تر پایه پورې د مسلكي وړتیاوو په برخه كې زده كړې وكړي.

د افغانستان کلتوري میراثونه
د افغانستان د کلتوري میراسونو یو هر اړخیز لست به د ۱۳۸۹ هجري لمریز كال )۲۰۱۰ م( تر پایه پورې 
به برابر شي او د ۱۳۸۹ هجري لمریز كال )۲۰۱۰ م( تر پایه پورې به د کلتوري میراثونو د راستنولو اوبیا 
رغولو، د کلتوري آثارو د قاچاق د بندولو او د زیانمن شوو لرغونو اثارو د رغونې لپاره به اړین ګامونه 

واخیستل شي.

روغتیا

روغتیا اوتغذي
د ۱۳۸۹ هجري لمریزكال )۲۰۱۰ م( تر پایه پورې به د افغانستان د ام ډي جي له موخو سره سم روغتیایي 
بنسټیز خدمتونه پراخ شي چې ۹۰٪ وګړي به تر ې برخمن شي. د میندو مړینه به ۱۵٪ ته راټیټه اوهغه ټول 
ماشومان چي عمر یي له پنځو كلونو څخه كم وي، د مخنیوي وړ ناروغیو په وړاندې به واكسین شي او د 

مړینې شمیر به ۲۰٪ ته راټیټ شي.
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كرهڼه او د كلیو پراختیا
كرهڼه او مالداري

د ۱۳۸۹ هجري لمریزكال )۲۰۱۰ م( تر پایه پورې د تولیداتو او حاصالتو د زیاتوالي په موخه به بنسټیز، 
منظم او هڅوونکی کاري چوكاټ جوړشي، تر څو د قانوني کرهڼې او د کرهڼې پر بنسټ والړوكلیوالي 
صنایعو لپاره مناسب چاپیریال رامینځ ته کړي. دغه راز به د كرهڼې په سكټور كې پانګه اچونه ۳۰٪ لوړه 
شي؛ تلپاتې  بڼوالۍ، د ځانګرو مرسته کوونکو سازمانونو او مالي خدمتونو د لیږد د میکانیزمونو  له الرې 
د څارویو د روغتیا او د خوړو د خوندیتوب، د بزګرانو د ټولنو مالتړ، د ملي تولیداتو په نښه كول یا مارک 
وهل، پر خپل وخت د بیوو، هوا پورې اړوندو معلوماتو او احصائیو خپرول، ستراتیژیکي څیړنو او تخنیكي 

مرستو برابرول، د اوبو د رسولو او د اوبو د مدیریت سیسټم ته د الس رسۍ تامین.

د كلیوهر اړخیزه  پراختیا :  
د ۱۳۸۹ هجري لمریزكال )۲۰۱۰ م( تر پایه پورې به د كلیو پراختیا په پراخه توګه پیاوړې شي، چې 
له اسانتیاوو څخه به یې په ۳۸۰۰۰ كلیو كې ۱۹ میلیونه تنه برخمن شي.  دغه كار به په ټولو پاتې كلیو 
كې د ټولنې د پراختیا د ۱۴۰۰۰ دخپلي خوښې شوراګانو د ټاکنې، د سیمه ییزو ادارو د ودې او دټولنیزو 
شوراګانود ځواکمنولو؛ په كلیو كې ۹۰٪ د څښاک پاکو اوبو ته د الس رسۍ او ۵۰٪  د روغتیاساتنې امكاناتو 
ته  د الس رسۍ له الرې تامین شي. ۴۰٪ كلیو لپاره به مواصالتي اړیكې ټینګې شي، بازارونو، کار او 
ټولنیزو خدمتونو ته  به الس رسی زیاته شي؛ ۴۷٪ كلي به له اوبو لګولوڅخه په ټیټه کچه ګټه پورته كړي؛ 
كابو ۸۰۰۰۰۰ كورنۍ )د افغانستان د ټولو کورنیو ۲۲٪  ( به ښو مالي خدمتونو ته الس رسۍ ولري؛ د 

۱۵٪ وګړو له معیشت سره به د ۹۱ میلیونو دندو د برابرولو له الرې، مالتړ وشي.

له نشه یي توکو سره مبارزه
د ۱۳۸۹ هجري لمریز كال )۲۰۱۰ م( تر پایه پورې به حكومت هغه پروګرامونه طرحه او پلي كړي څو د 
ام ډي جي له موخو سره سم د نشه یي توكو د اقتصاد د غوڅې او نسبي اندازې د كمولو په اړه د حكومت د 
عمومي موخو د یوې برخې په توګه ، د مشروع  او متنوع معیشت او د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې 
د نورو اقداماتو له الرې د كوكنارو تر كرکیلې الندې ځمكو او نورو نشه یي توکو كې یوکلنی ثابت كمښت 

رامنځ ته شي.  

ټولنیز خوندیتوب 
د بې وزلۍ راټیتول

د ۱۳۸۹ هجري لمریزكال )۲۰۱۰ م( تر پایه پورې به د افغانستان د ام ډي جي له موخو سره سم  د هغو 
وګړو شمیر چې په یوه ورځ كې یې عاید تر یوه ډالره لږ دی، په كال كې ۳٪ ته او د هغو وګړوشمیرچې د 
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لوږې له امله ځورېږي، هر كال ۵۰٪ته كمښت ومومي .

بشري مرستې او د ناورین په وړاندې غبرګون
د ۱۳۸۹ هجري لمریزكال )۲۰۱۰م( تر پایه پورې به د ناوړه پیښو په وړاندې د تیارۍ او غبرګون یو 

اغیزمن نظام رامینځ ته شي.

معیوبین
د ۱۳۸۹ هجري لمریزكال )۲۰۱۰ م( تر پایه پورې به د معیوبو وګړو د ځانګړو اړتیاوو د تامینولو په موخه 
لکه د زده کړې د فرصتونو او د ګټورو کارونو له الرې  به په ټولنه کې د دوی د ونډې اخیستلو په برخه 

کې به مرستې زیاتې شي.

ځوانانو او ملكي شوو سرتېروته د كار موندنه 
د ۱۳۸۹ هجري لمریز كال )۲۰۱۰ میالدي( تر پایه پورې به د یو خاص او ځانګړي پروګرام له الرې به 

ځوانانو او ملكي شوو سرتېرو ته د كار موندنې زمیني زیاتې کړای شي.

کډوال او کورني بې ځایه شوي وګړې
د ۱۳۸۹ هجري لمریز كال )۲۰۱۰ م( تر پایه پورې به هغو ټولو کډوالو ته  چې راستنیږي او هم داخلي بې 
ځایه شووكورنیو ته  د بیارغونې او په خپلو اړوندو ټولنو کې د بیا میشت کیدولپاره به  مرستې برابرې  شي؛ 
او د ملي پراختیا د پروګرامونو له الرې به په ټولنه كې او په تیره بیا مهموسیمو ته د هغوي د راستنیدومالتړ 

وشي.

زیان منونکې میرمنې
د ۱۳۸۹ هجري لمریز كال )۲۰۱۰ میالدي( تر پایه پورې به د هغو كورنیو شمیر چې سر پرستي یې د 
ښځو په غاړه ده او له سختې بې وزلۍ سره مخامخ دي، ۲۰٪ را ټیټ کړای شي او د هغوي د كار موندلو 

زمینه به ۲۰٪ ته لوړه  شي.

له نشه یي توكو سره مبارزه  
د ۱۳۸۹ هجري لمریز كال )۲۰۱۰ میالدي( تر پایه پورې به حكومت د نشه یي توكو لپاره د غوښتنې د 

كمښت او دروږدو كسانو لپاره د ښې درملنې د امكاناتو د برابرولو لپاره پروګرامونه پلي كړي.

اقتصادي واكمني او د خصوصي سكټور پراختیا

مالي مدیریت
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د ۱۳۸۶ هجري لمریزكال )۲۰۰۷ میالدي( تر پایه پورې به حكومت د مالي مدیریت لپاره د څرګندو موخو 
د تر السه كولو له الرې د هیواد د مركز او والیتونو په كچه، په مالي مدیریت كې  د نړیوالې ټولنې  د منل 
شوو  او د څارل شوو معیارونو د پوره کولو په برخه کې  ښه روڼوالی رامینځ ته كړي ، لکه د بې وزلۍ  د 
راټیتولو د ودې اسانتیا )PRGF(. د حكومت د ښه حساب وركولو سره سم  به بسپنه ورکوونکي زیاتې هلې 
ځلې وكړي، ترڅو له افغانستان سره د بهرنیو مرستو ونډه چې د حكومت اصلي بودیجې ته ورځي زیاته 

كړي.

كورني عواید
د افغانستان د بودیجې ټول كورني عواید به چې په ۱۳۸۳ هجري لمریز كال )۲۰۰۴ میالدي(کې ٪۴.۵ 
كورني نا خالص تولیدات ؤ، د ۱۳۸۹ هجري لمریز کال )۲۰۱۰ میالدي( پورې به دغه تولیدات په تدریجي 
توګه ۸٪ ته  لوړشي. اټكل كیږي چې په اصلي بودیجه او بهرني پرمختیایي بودیجه كې د عادي لګښتونو 
په ګډون په ټولو عادي لګښتونو باندې عواید به په ۱۳۸۳ هجري لمریز کال )۲۰۰۴ میالدي( كې له ٪۲۸ 
څخه په ۱۳۸۹ هجري لمریز کال )۲۰۱۰ میالدي( كې ۵۸٪ ته زیات کړای شي. په پایله كې به د دویمې 
ضمیمې له اصولو سره سم  په دغو برخو كې پر له پسې اړتیا موجوده وي. )۱( د اصلي بودیجې لپاره 
بهرنۍ مرستې، او )۲( په هغو مرستو كې د بیو اغیزمن زیاتوالی چې د بهرنۍ پرمختیایي بودیجې له الرې 

عادي لګښونه تمویلوي.

د خصوصي سكټور پراختیا او سوداګري 
د ۱۳۸۵هجري لمریز كال )۲۰۰۶ میالدي( تر پایه پورې به د پانګې اچونې په اړه ټول قوانین، مقررې او 
الرښوونې ساده او همغږې شي، او د ۱۳۸۶ هجري لمریز كال )۲۰۰۷ میالدي( تر پایه پورې به پلي کړای 
شي. د سوداګریزو ادارو نوي قوانین به د ۱۳۸۵ هجري لمریز كال )۲۰۰۶ میالدي( تر پایه پورې په ولسي 
جرګه كې طرحه شي، او د دولتي تصدیو د پلورلو په اړه  به د حكومت تګالره د ۱۳۸۸ هجري لمریزكا ل 

)۲۰۰۹ میالدي( تر پایه پورې پلي شي.

مالي خدمتونه او ماركیټونه  
د ټولو مهمو سكټورونو او بانكي او غیربانكي مالي موسسو لپاره منل شوي نړیوالې مصلحتي مقررې د 
۱۳۸۶ هجري لمریز کال )۲۰۰۷ میالدي( تر پایه پورې تدوین شي. د ۱۳۸۶ هجري لمریز كال )۲۰۰۷ 
میالدي( تر پایه پورې د مركزي بانك د څارنې رول به ال پیاوړی شي او د ۱۳۸۶ هجري لمریز كال )۲۰۰۷ 
میالدي( ترپایه پورې به د حكومتي تجارتي بانكونو بیا سمبالښت او جوړښت بشپړ شي. هغه حكومتي بانكونه 
چې بیا یې جواز نه دی تر السه كړی د ۱۳۸۵ هجري لمریز كال )۲۰۰۶ میالدي( تر پایه پورې به منحل 

کړای شي.

سیمه ییزې همكارۍ  
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د ۱۳۸۹ هجرى لمریز كال )۲۰۱۰ میالدي( تر پایه پورې به افغانستان او ګاونډي هېوادونه یې د پولو د 
ګډې همکارۍ د مدیریت او د نورو دوه یا څو اړخیزې سوداګرۍ او ټرانزیټي تړونونو له الرې  په ډیر لنډ 
وخت كې د افغانستان له الرې د مالونو او توکو ټرانزیټ ته  الره هواره کړي. افغانستان به د بریښنا د دوه 
اړخیزې پېرودنې له الرې په هیواد كې د بریښنا اوسنۍ ا ندازه زیاته كړي. افغانستان ، دهغه ګاونډیان او 
د سیمې نور هیوادونه به داسې تړون لیكونه السلیك كړي چې له مخې به یې افغانستان وكوالی شي چې له 
خپلو ګاونډیو هیوادونو څخه هیواد ته مسلكي كارګران راولي او په عین حال كې به افغانانو ته  د سیمې په 

هېوادونو كې د كار فرصتونه برابر او د خپل الس ګټه  به هېواد ته را ولیږدوي.

دویمه ضمیمه: له افغانستان سره د مرستو د اغیزمنتیا وده
نړیوالې ټولنې د ۱۳۸۰ هجري كال )دسمبر د ۲۰۰۱ میالدى( له وروستیو راهیسې، په افغانستان كې د 
ډموكراسۍ پر بنسټ د حكومت د راتلونكې لپاره د یادونې وړ پانګه اچولې ده، چې دا تړون لیك پر دغو ژمنو 
تایید دى. د افغانستان حكومت او نړیواله ټولنه د افغانستان د خاصو اړتیاوو په محسوسولو سره د پاریس 
د اعالمیې له مخې له افغانستان سره د مرستو او د مرستندویو د مالتړ لپاره د هغو د پایلو په الاغیزمنتوب 

ژمن دي.

د پاریس د اعالمیې او په دغه تړون لیك كې د مندرجې همكارۍ د اصولو له مخې: حكومت او نړیواله 
مرستندویه ټولنه له افغانستان سره تړون كوي چې له دغه تړون لیك سره سم د مرستو د اغیزمنتوب د ښه 

والي اصول دا دي:

د افغانستان حكومت دخپلو پراختیایي  لومړیتوبونواو تګالرې په  ټاكلو، او د هغې په چوكاټ كې له . ۱
هیواد سره د اړینو مرستو او د مرستندویو هیوادونو د مرستو د همغږۍ الر ښوونه كوي.

د هغو نړیوالو مرستو په اړه چى له افغانستان سره كیږي، هم د حكومت او هم د مرستندویو ټولنو له . ۲
خوا روڼوالی او حسا ب وركول.

د دغو اصولو له مخې او له افغانستان سره د مرستو د اغیزمنتوب د پیاوړتیا په موخه به حكومت  دغه چارې 
تر سره كړي:

د افغانستان د ملى پراختیا د تګالرې برابرول چى په مفصله توګه په لومړیتوب باندې بنا شوې ده، د 	 
څارنیزو معیارونو له پایلو لکه  د افغانستان د ام، ډى، جي، د معیارونو په ګډون؛

دګمركي عوایدو او مالیاتو له الرې او د عامه هوساینې او حمل او نقل د خدمتونو د لګښتونو د اخیستلو 	 
له الرې د كورنیو عوایدو په تولید كې د حكومت د ځواكمنۍ پیاوړتیا

د حكومت د اصلي بودیجې له الرې د مرستو د لیږدولو د معیارونو په اړه له تمویلوونكو، نړیوالو مالي 	 
موسسو او د ملګرو ملتونو له  ادارو سره تړون او له دغو معیارونو سره سم د مرستو کارونه او پر 
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کړنو باندې څارنه.

له مرستو څخه د کار 	  ټولنو  لیك مندرجو معیارونو ته د رسیدو په موخه د مرستندویو  د دغه تړون 
اخیستنې او د تر سره شوو کړنو په اړه د افغانستان د پرمختیایي ټولنې له الرې ولسي جرګې او د 

افغانستان ټولو خلكو او مرستندویو ټولنو ته د منظم رپوټ وركول.

بسپنه ورکوونکي به دغه چارې تر سره كړي :

د افغانستان د ملي پراختیا د تګالرې په چوكاټ كې د مرستو برابرول له حكومت سره د پروګرامونو 	 
او پروژو په برخه كې د همغږۍ رامنځ ته كول څو پر لومړیتوبونو باندې تمركز وشي، له تكرار څخه 
مخنیوی وشي او په مصرف كې سپما را منځ ته شي او د مرستندویو ټولنو فعالیتونه پرځای، د منلو وړ 

او مدلل وي.

د زیاتو څو كلنو مرستو او مالي ژمنو برابرول چې د اټكل وړ وي او حكومت وكوالی شي د خپلې ملي 	 
پراختیایي تګالرې پلي کول په ښه توګه تر سره كړي، او په اړینو وختونو كې له شرط پرته مرستې 

برابرې كړي.

له هر یوه مرستندوی سره د افغانستان د حكومت د دوه اړخیزو موافقو له مخې، د هغو مرستو د اندازې 	 
زیاتوالی چې د اصلي بود یجې له الرې لګیږي او دغه راز د اټکل وړ اصلي بودیجې له الرې چې د 
افغانستان حكومت پكې ونډه لري لكه د افغانستان د بیا رغولو وجهي صندوق، د افغانستان لپاره د نظم 

او قانون وجهي صندوق او له نشه یي توكو سره د مبارزې وجهي صندوق. 

د حكومتي لګښتونو د مدیریت دسیسټم له پراختیا سره مرسته چې له مرستندویو سرچینو څخه په کار 	 
اخیستلو كې د روڼوالي او حساب وركونې د ودې لپاره اړینه ده او له اداري فساد سره مبارزه کول.

د افغانانو د ظرفیت په لوړتیا كې د اړتیاوو د په پام کې نیولو سره د هغو مرستو لګښت چې د بهرنۍ 	 
بودیجې له الرې تامینیږي، په کار ده چې  داسې تر سره شي چې په حكومتي ادارو، خصوصي سكټور 

او په غیرا نتفاعي سكټورونو كې وړتیا لوړه كړي.

د دې تضمین چې پراختیایي پالیسۍ دمعاشونو او ملي ادارو دپیاوړتیا په برخه كې د پالیسیو په ګډون 	 
په  منځمهال او اوږدمهال  کې ، د حكومت له خوا د پروګرامونود تر سره كولو په موخه دوام لري.

     د هغو مرستو په برخه كې چې د اصلي بودیجې له الرې نه تمویلیږي مرستندویان به دغه هلې ځلې و 
کړي:

لومړیتوبونو ته د پاملرنې او د معاملو او فعالیتونو د تكرارولو له امله په لګښتونو كې د كمښت په موخه . ۱
د حكومت له اړتیاوو سره سم د تخنیكي مرستو همغږي كول؛

 په ادارو او د پروژو په بشپړولو كې د افغانستان د خصوصي سكټور د وړتیا د لوړتیا په موخه د بهرنیو . ۲
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ادارو په لګښت او د پروژو په ثابت لګښت كې كمښت؛

د پلي کوونكو موسسو په توګه له افغاني موسسو څخه زیاته کاراخیستنه او په بهر او هیواد كې د روزل . ۳
شوو افغانانو په كار ګومارل؛

په افغانستان كې د ملكي او پوځي فعالیتونو لپاره د اړتیا وړ موادو د پیرودلو زیاتوالي؛ . 4

د پروژو په پلي کولوکې په تیره بیا د بنسټیزو پروژو لپاره له افغاني موادو څخه کار اخیستنه؛. 5

د نړیوالو اصولو په چوكاټ كې د سیالۍ د داوطلبۍ، د افغانستان د خصوصي سكټور د داوطلبۍپه بهیر 	 
کې  د ګډون پیاوړتیا او د پروژو د لګښتونو د كمښت او پر محدودو کاري ظرفیتونو باندې د بري په 

موخه د بې وزلو هیوادو د همكاریو پیاوړتیا؛

 د تړوونونو د ژمنو او ورکړو )پرداخت( په ګډون د بهرنیو مرستو د بهیر په اړه، پر خپل وخت د رڼو 	 
او هر اړخیزو معلوما تو برابرول، په داسې الرو چارو سره چې د افغانستان حكومت ولسي جرګې ته 
د خپلو فعالیتونو د تر سره كولو او هر اړخیزه بودجوي رپوټونه وړاندې كړای شي. چې دا به د هغو 
مرستو ماهیت او اندازه چې د اصلي بودیجې او د افغانستان د بهرنۍ بودیجې له الرې وړاندې كېږي 

تر پوښښ الندې ونیسي؛ 

 د بهرنۍ بودیجې په برخه کې د پیسو، د كارونې، كیفیت او اغیزمنتوب او هم له هغو څخه د ترالسه 	 
شوو پایلو په اړه حكومت ته د رپورټ وړاندې كول.

د دغو دوه اړخیزو ژمنو موخه داده چې د افغانستان حكومت ته د مرستندویو ټولنو برابرې شوي مرستې 
په اغیزمنه او ګټوره توګه وكارول شي او زیات روڼوالی او حسا ب وركول پكې شامل وي او افغانان او د 
تمویلوونكو هیوادونو مالیه وركوونكي په دې وپوهیږي، چې د پیسو د لګښت په وړاندې ارزښتونه ترالسه 

شوي دي.

دریمه ضمیمه: څارنه او همغږي
د افغانستان حكومت او نړیواله ټولنه په دې باور دي چې د افغانستان دتړون  لیك بریالیتوب په ټاکل شوو 
كلكې ژمنې  او  پیاوړې  مالي  او  امنیتي  لپاره سیاسي،  كولو  ترالسه  د  معیارونو  پاملرنې وړ  د  مودې كې 
غواړي. دغه راز د دغه تړون لیك د بر یالیتوب لپاره همغږۍ او څارنې ته د یوه اغیزمن میكانیزم د را مینځ 

ته كولو اړتیا شته.

په همدې ډول د سكټوري نظم په اوسنیو میكانیزمونو سربیره د افغانستان حكومت او نړیواله ټولنه د افغانستان 
د حكومت د لوړ پوړو چارواکو چې د ولسمشر له خوا ټاكل كیږي او دغه راز د نړیوالې ټولنې د استازو 
په ګډون د همغږۍ او څارنې یوه ګډه كمیټه جوړوي. د همغږۍ دغه كمیټه د افغانستان د حكومت د یوه لوړ 
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پوړي چارواکي چې د ولسمشر او په افغانستان كې د ملګرو ملتونو دسرمنشی د ځانګړي استازي له خوا 
ټاكل كیږي، تر ګډې مشرۍ الندې وي. موخه به یې د دغه تړون عمومي ستراتیژیک  تطبیق او همغږي وي.

دغه كمیټه به د افغانستان د حكومت او ملګرو ملتونو د كاركوونكو په ګډون یوه كوچنۍ داراالنشا ولري چې 
د اړتیا په وخت به د تخنیكي كارپوهانو له خوا ور سره مرسته وشي.دغه كمیټه به د دغه تړون لیك د پلي 
کېدو د څیړلو او د الزمو اصالحي وړاندیزونو د وړاندې كولو لپاره دوره یي او د اړتیا پر وخت به خاصې 

غونډې جوړوي.

د افغانستان دغه حكومتي بنسټونه او د همغږۍ سكټوري میكانیزمونه به، چې د افغانستان د ملي پراختیا 
د تګالرې په پلي کولو كې شامل دي، د تړون لیك د پلي کولو په برخه كې خپل آندونه وړاندې كړي. پر 
دې سربیره، دغه كمیټه به د څیړنو د ترسره كولو لپاره د ملګروملتونو د ادارې، د نړیوالو مالي موسسو، 
د مرستندویو سازمانونو د نړیوالوامنیتي ځواكونو او د اړوندو غیرحكومتي سازمانونو او د مدني ټولنې د 

استازو په ګډون د نړیوالې ټولنې نظریې د پاملرنې وړ وګرځوي.

 د دغه تړون لیك د پلي کولو د بهیر د پرمختګ په اړه منظم رپورټونه به د همغږۍ او څارنې د ګډې كمیټي 
له خوا عامو خلكو ته وړاندې كړای شي.

څلورمه ضمیمه: د افغانستان په اړه د لندن د كنفرانس برخه وال
)دغه كنفرا نس ته د رابلل شوو كسانو لست وروسته  بشپړیږي(

فنلنډ تاجکستان    اتریش     

قرغزستان ترکمنستان    اردن     

قطر ترکیه     ازبکستان     

کاناډا جاپان     استرالیا     

کویټ سهیلي کوریا    افغانستان )ګډه مشري(   

لوکزامبورګ چین     المان     

د روسیی فدراتیف جمهوریت  لیتوانیا انګلستان )ګډ مشرتوب(   

مالیزیا د امریکا متحده ایاالت   ایسلنډ     

د ایران اسالمي جمهوریت   متحده عربی امارات ایټالیا     

مصر د چک جمهوریت    بحرین     
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ناروی ډنمارک     برازیل     

نیو زیالند رومانیا     برونای دارالسالم    

هالنډ سعودی عربستان    بلجیم     

هسپانیا سویټزرلند    بلغاریا     

هندوستان سویډن     پاکستان     

هنګري فرانسه     پولنډ     

یونان پرتګال     قزاقستان     

بر خه والې مو سسې:
اسالمي پراختیایي بانک دارو پا ټولنه    

اروپایي کمیسیون             دآسیا پراختیایی بانک

د آغاخان مركز نړیوال بانك    

د اسال مي هیوادو نو د كنفرا نس سا زمان دشمالى اتالنتیك تړون )ناټو(  

دپیسو نړیوال صندوق                             ملګري ملتو نه )ګده مشري(

كتونكي: 
ارجنټاین ایرلنډ     

چیلي استو نیا     

سلوا كیا امنیت او همكارۍ سا زمان   دارو پا د 

سوریه سلوانیا     

قبرس عمان     

لتویا كروشیا     

مالتا لوګزامبورګ    

مكسیكو  
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په افغانستان کې په بشردوستانه، بیارغونې او پراختیایي فعالیتونو کې 
د بوختو نادولتي مؤسسو کړنالره 

په دې اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره ۶۴ م مخ  وګورئ

سریزه
ددې لپاره چې افغانستان په خپل تاریخ کې په یو بې سارې حالت کې  واقع دی او دا یې وخت دی چې داوږدې 

مودې ثبات، اقتصادي بریالیتوب او دبشر دحقونوددرناوي په لوري وخوځېږي؛  

ددې لپاره چې نادولتي مؤسسې د مدني ټولنې فعا لین دي او دیو افغان پایېدونکي دولت او ملت دجوړېدو 
لپاره قوي مدني ټولنه ضروري ده؛

ددې لپاره چې نادولتي مؤسسې د افغانستان دپرمختیا اود افغانانو دظرفیتونو داوچتولو لپاره ژمنې دي؛                                   

ددې لپاره چې دنوي اساسي قانون انفاذ او د افغانستان د پارلمان جوړښت د ذمه وارۍ )حساب وركونې(  
اومسئوولیت لرلو سلوک د ودې لپاره یې الره هواره کړې ده؛                                                                      

ددې لپاره چې نادولتي مؤسسې د مدني ټولنې دبیړنیومرستو او پرمختیایي پروگرامونو د پلي کوونکو په توګه 
خپلوبا ارزښته مرستوته دافغانانوپه ګډون ددوی لپاره ادامه وركوي؛                                                                              

لپاره چې دنادولتي مؤسسو ځانګړتیا او ونډه په ښه توگه نه ده پیژندل شوي او په پای کې نادولتي  ددې 
مؤسسې  له پیسوڅخه په ناوړه ګټه اخیستنې تورنې دي، فكر كېږي چې اسراف كوونكې  دي اود ځان لپاره 

کاركوي؛

دنادولتي  موخه  په  ودې  ګټود  اوسیاسي  تجارتي  دخپلو  كړۍ  سیاسي  او  انتفاعي  راز  راز  چې  لپاره  ددې 
مؤسسود چترڅخه نا وړه ګته اخلي؛

ددې لپاره چې نادولتي موسسې له پرله پسې غوښتنو سره مخامخ دي چې په نتیجه كې ددوی لوری راز راز 
خواوو ته اړوي او دمدني ټولنې د فعالینو په توګه ددوی ظرفیت او خپلواكۍ ته ګواښ دی؛ او                                                                          

ددې لپاره چې کړنالره یو داسې میکانیزم دی په کوم سره چې نادولتي مؤسسې کوالی شي خپل لوړ معیارونه 
د روڼوالې او ذمه وارۍ په ګډون یقیني کړي .

موږ په افغانستان کې دنادولتي مؤسسو واكمن استازي په خپله خوښه دا کړنالره السلیك کوو او خپلې  
مؤسسې د کړنالرې د اصولو په پلي کولو كې ژمنې بولو.
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تعریفونه
کړنالره د هغو گډو معیارونو. اصولو او ارزښتونو ټولګه ده چې موخه یې د نا حکومتي مؤسسو داعتباراو 

شهرت لوړول دي.

ناحکومتي مؤسسې غیر انتفاعي، رضاكار، بې طرفه او خپلواکه سازمانونه یا ټولنې دي چې دعامه خیر 
ښیګڼې لپاره هڅې )فعالیت( کوي. نا حکومتي مؤسسې کیدای شي چې داخلي ، نړیوالې، په یومذهبي اعتقاد 

باندې والړې وي یا نه وي، خو مذهبي فعالیتونه نه كوي، غړي لري  اویا یې نه لري.

رضا کار دنادولتي مؤسسو د آزادې ارادې  او دټولنېزو همکارانو په مانا ده. 

غیرانتفاعي په دې مانا چې نادولتي مؤسسې نه شي کوالی خپله شتمني او ګټې  هیڅ یو کس ته ورکړي. البته 
نا دولتي مؤسسې کوالی شي خپلو کارکوونکو ته معاش ورکړي او یا له خپلو ځینو فعا لیتونو څخه ګټې الس 

ته راوړي چې دا ګټې یواځې دمؤسسې دموخو د پلي کولو لپاره استعمالیدای شي.

غیر حزبي او خپلواک پدې مانا چې نادولتي مؤسسه د خپل د رهبرۍ پالوي له خوا د یوې کړنالرې په اساس 
اداره کېږي نه د کومې ډلې ټپلې او ځواک په واسطه. 

السلیک کوونکي دنا حکومتي مؤسسو صالحیت لرونکي استازي دي چې دا کړنالره یې  السلیک کړې او 
منلې وي.

موږ، د کړنالرې  ټو لوالسلیك کوونکو ته ویل کیږي.

مدني ټولنه ټولې رسمي او غیر رسمي ډلې او ټولنې چه په دولتي او خصوصي سکټورونو پورې اړه ونه 
لري. نا حکومتي مؤسسې دمدني ټولنې یوه برخه ده.

دجنسیت )جندر( برابري یعنې دا چې د ښځې او نارینه راز راز حقوق لکه کړه وړه) رویه( هیلې او غوښتنې 
په مساوي توگه په نظر کې نیول كېږي. د نر او ښځې برابري دا مانا نه لري چې ګواكې ښځې او نر دې 
یو شانته شي. خو دا مانا ورکوي چه ددوی حقوق ، ذمه واري )مسؤولیتونه( او فرصتونه په نارینتوب او 

ښځینتوب پورې هیڅ اړه نه لري.

د جنسیت برابري د اړتیاوو پر بنسټ له ښځو او نارینه وو سره منصفانه چال چلند، چې کیدای شي دا چال 
چلند یوشان یا راز راز وي خو کله چې حقوق، گټې، مسؤولیتونه او فرصتونه مطرح وي، نو بیا ښایې چې 

یوشان وي.

ټولنې خپل  او  انستیتیوتونه  ډلې ،مؤسسې،   ، په هغه کې وګړي  یوبهیر دی چې  داسې  لوړول  دظرفیتونو 
ظرفیتونه لوړوي تر څو: 

خپلې اصلي دندې په ښه توګه تر سره کړي ،ستونزې حل او خپلې موخې وټاکي او عملي یې کړي.. ۱
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په ټولیزه  توګه سره خپلې پرمختیایي غوښتنې په ګوته او په دایمي توګه یې سره حل کړي. . ۲

دانساني کړاوونو د  فعالیتونه شامل دي چې  فعالیتونو کې ټول هغه  په بشردوستانه  فعالیتونه:  بشردوستانه 
دا رنګ  اویا یې کم کړي.  بدمرغیو څخه سر چینه اخلي مخنیوى وكړي  او  ډیرېدلو لکه نښتې ، کړکیچ 

کړاوونه دا دي:

دهغوكسانوژوند ته زیان رسول او دژوند له السه ورکول چې په شخړو کې ښکیل نه وي.. ۱

د ملکي  خلکو په وړاندې دبشري قوانینو یا د بشر له حقونو څخه جدي سرغړونه، په خاصه توګه په . ۲
سیاسي کړکیچونو او شخړوکې.

د نادولتي مؤسسو رسالت
دهغو  توګه  ځانگړې  په  دادى چې  توګه  كلي  په  زمونږرسالت  توګه  مؤسسوپه  دنادولتي  کې  افغانستان  په 
خلکو دحقونو په پام كې نیولو سره چې زیانمن شوي دي اوپه ناوړه حالت کې قرارلري، په افغانستان کې 
دبشردوستانه، بیا رغونې اودوامداره پرمختیایي اړتیاوو په نښه کول دي. موږ د حکومت،  بسپنه ورکوونکو 

او ټولنو سره په ګډه کارکوو.

دکړنالرې موخه
کړنالره دالندینیوموخو لپاره منځ ته راغلې ده:

ورکوونکو، 	  بسپنه  دولت،  د  اړه  په  راوړنو  ته  او الس  موخو  دفعالیتونو،  اوددوی  مؤسسو  دنادولتي 
رسنیواو عامو خلکو سم پوهاوى.

دمؤسسوغوره اداره، روڼوالی او ذمه واري دهغو اصولو له الرې چې دوی په خپله خوښه سره طرح 	 
او منځ ته راوړي دي.

دکړنالرې دمعیارونو په واسطه سره د نادولتي مؤسسو دفعالیتونو دکیفیت لوړول.	 

د کړنالرې اصول

1  زمونږمؤسسې د خلکو پر محور راڅرخي
او  داري، حساب ورکونه  وفا  بنیادي  یو: زمونږ  په چوپړکې  یې  مونږ  تمرکز کوي چه  پر هغه چا   ۱,۱
مسئوولیتونه د هغو خلکو په وړاندې دي چه مونږیې په چوپړ کې یو. زمونږ پروگرامونه دخلکو اړتیاوو ته 

دځواب ورکولو په بنسټ پالن او ترتیب شوي دي.

۲,۱  په خپل ځان ویسااو د څښتنتوب احساس: موږ هڅه کوو چې له ولس اوخلکو سره داسې مرسته وکړو 
چې
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 دوی خپلې ستونزې په خپله حل کړي. موږ  خلک په ځان ویساته هڅوو او هغه ته پراختیا ورکوو اومونږ 
په هغو چارو كې دخلکودتصمیم نیولو دګډون حق  چې ددوی په ژوند اغیز لري سپارښتنه كوو.  

۳,۱   د بشر حقونه: مونږهڅه کوو چې دبشرحقونوته درناوی وکړو، خوندي یې كړو اوهغوي دافغانانو 
دحقونو اومسؤولیتونو د په پام کی نیولو او دنړیوالو قوانینو سره سم مراعات او پیاوړي یې کړو.

۴,۱  ویسا: مونږزیارباسو ترڅو دهغو ولسنوو ویسا الس ته راوړو دکومو سره چې کارکوو.

۵,۱  ګډون او له توپیر څخه ډډه کول: مونږترممکنه اوچتې کچې پورې هڅه کوو چې د اړوندو ټولنو نارینه، 
ښځې او ماشومان دخپلو پروگرامونو او پروژوپه طرح، تطبیق او ارزونه کې گډون وکړي. موږ په هغو 

ځایونو کې چې کارکوو په دې هڅه کې یو چې د هیرو شوو ډلو ونډه ډاډ منه کړو.

۶,۱  سیمه ییزو ارزښتونوته درناوی: مونږد وګړو او ټولنو حیثیت، هویت، فطري زیرکي، دود او دستور، 
مذهبي عقایدو اوارزښتونو ته درناوى كوو. خو داپه هیڅ وجه په دې مانا نه ده چې هر هغه څه چې دیو 

وګړي یا د یوې ډلې بشري حقونه تر پښو الندې کوي، مونږ یې مالتړ کوو. 

2. زمونږ مؤسسې مثبتو او پایېدونكو اغیزو  ته ژمنې دي 
ته   منځ  په  اغیزو  مثبتو  او  اغیزمنتوب  پروگرامونو  خپلو  د  پورې  کچې  مونږترلوړې  اغیزمنتوب:    ۲,۱

راوړلو باندې هوډمن یو او په یوفعالیت باندې د څو مؤسسو له بوختېدلوڅخه مخنیوى کوو.

۲,۲   پایداري: موږ تر هغه پورې چې امکان ولري خپل پروگرامونه په داسې ډول سره طرح اوعملي کوو 
چې د خلکودستونزو د پایداره حل المل او لګښت یې اغیزمن وي ، په افغانانو کې دملکیت احساس جوړ 

ترڅو دوی خپله کاري وړتیا دټولنې داوږدمهالو پرمختیایي موخو په خاطرلوړه کړي.

۳,۲   چاپیریالي اغیزې: مونږخپل فعالیتونه په مسئووالنه توګه طرح او سرته رسوو ترڅو دفزیکي، طبیعي 
چاپیریال ساتندوى او دافغانستان ایکوسیسټم په سمه توګه سره تنظیم کړو.

۴,۲  څارنه او ارزونه: موږ دخپلو پروگرامونو څارنه او داغیزو ارزونه  کوو او خپلې الس ته راوړنې له 
اړوندو خواووسره لكه حکومت، بسپنه ورکوونکو، عاموخلکو او ټولنو په ګډون چې مونږیې په چوپړ کې 

یو شریكوو.

3 زمونږ مؤسسې ذمه وارۍ )حساب ورکونه( او روڼوالي ته ژمنې دي:
او نورو ښکیلو اړخونوپه  په خپلو معاملوکې دحکومت، ځایي همکارانو، بسپنه ورکوونکو،  ۳,۱   موږ 

وړاندې ذمه واراوراڼه یو.

سیسټمونه جوړوو  او  پلټنې  پالیسۍ،  مالي  سالمې  موخه  په  تنظیم  دښه  دحسابونو  موږ  واري:  ذمه     ۲,۳
اوساتویې. دافغانستان داساسي قانون اوټولو قوانینواومقرراتو په پام کې نیولو سره فعالیت کوو او داړتیا په 
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وخت کې د پالیسیود بدلون په خاطركار کوو. موږ په ټولو مالي اړخونوکې لکه دپیسوالس ته راوړنه، په 
كارول او محسابه كې صادق او رښتیني یو. موږ سالم مالي، محاسبوي، داستخدامولو، ترانسپورټ او اداري 

سیسټمونه ساتو تر څو هغه سرچینې چې په الس كي یې لرو مونږخپلوموخوته ورسوي.

۳,۳   روڼوالی: مونږدخپلوموخو اوفعالیتونو په اړه معلومات له هغوښکیلو خواوو چې زمونږله کارسره مینه 
لري په اختیارکې ورکوو اوددوی دغوښتنې سره سم دخپلو فعالیتونو مالي اوکاري رپوټونه دوى ته ورکوو. 
موږ خپل ټول هغه فرصتونه  كاروو تر څو خلك زمونږ د شتمنیو د سرچینواودهغه د مصرف په اړه وپوهوو.

4. زمونږمؤسسې  ښې اومناسبې داخلي ادارې ته ژمنې دي
او  موخې  رسالت،  زمونږ  لرو چې  اواساسنامې  قوانین  مونزلیكلي  سندونوساتنه:  د  كولو  اداره  د      ۱,۴

تشکیالتي جوړښت په څرګنده توګه تعریفوي.

۲,۴   انډول فرصتونه: مونږدخپلوکارکوونکود مقررۍ اوددوی دپرمختګ په اړه لیکلې کړنالرې، پالیسۍ 
او مقررات جوړوو تر څو زمونږ ژمنې دانډولو کاري فرصتونو په اړه سرته ورسېږي.

۳,۴    دګومارنې چارې: مونږخپل کارکوونکي دوګړو دټاكلو دحق، دآ زادۍ په درناوي اودنورو ښکیلو 
اړخونو د بشري سرچینوداړتیاوو دپه پام کې نیولو سره ګومارو اوګوښه کوو. مونږوګړې ددوی دوړتیا پر 
بنسټ ګومارو، مناسب معاشونه ورکوو، ددوی دوړتیا اوظرفیت له مخې متناسب مسئوولیتونه ورسپارو، د 
استعفی په حالت کی له خپلوکارکوونکو څخه مناسب کافي وخت غواړواوددوی د بې سببه انفکاک په صورت 

کې کافي مخکینۍ خبرتیا ورکوو.

۴,۴   دشخصي ګټوپه پام کې نه نیول: زمونږدمؤسسوټولې اړوندې معاملې به له شخصي او مسلکي گټوڅخه 
خالي وي. مدیره پالوی به په خپله خوښه وړیا كار كوي، خوددوى هغه اړین لګښتونه به چې د دندې د تر 

سره کولو په وخت كې منځ ته راځي جبران كېږي 

5. زمونږمؤسسې رښتینولۍ، ایماندارۍ اودپروگرامونو اغیزمنتوب ته ژمنې دي.
۱,۵   رښتیونولي: مونږ په خپلو ټولو مسلکي فعالیتونو کې رښتیني او صادق یو.

۲,۵   ایمانداري:  مونږ له ټولو هغو کورنیو اوباندنیو چارو څخه چې زمونږ دمؤسسو اخالقي ایماندارۍ ته 
زیان رسوي، ډډه کوو. موږ په غال، اداري فساد، واسطې، بډو او دغیرقانوني موادو راکړه ورکړه كې نه 
بوخت کیږو. مونږمرستې او سرچینې یواځې له هغو بسپنه ورکوونکو څخه منوچې زمونږ د رسالت، موخو، 

دندو، اوکاري وړتیا سره سمون ولري اوزمونږ خپلواکۍ او هویت ته زیان ونه رسوي.

۳,۵ اغیزمنتوب: مونږ له هغوسرچینوڅخه چې په واک کې یې لرو په داسې توګه کاراخلو چې زمونږ رسالت 
اوستراتژیکې موخې سرته ورسېږي او اغیزمنتوب ولري. موږ زیارباسو ترڅو ضایعات اوغیرضروري 
لګښتونه کم کړو اوټولې هغه سرچینې چې په الس کې یې لرو دهغو خلکود ژوند د هوساینې لپاره وقف کړو 
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چې مونږ یې په چوپړ کې یو.

6. زمونږ مؤسسې انصاف، تنوع اود هغوډلوپه وړاندې چې ګوښې دي له توپیر څخه د مخنیوي سالمو او 
موجه کړنوته ژمنې دي.

۱,۶   تنوع: موږ دداسې کارکوونکوپه لټه کې یو چې په افغانستان او هغوځایونو کې چې کار کوو په مناسبه 
توګه سره دجنس، توكم ، جغرافیایي موقعیت اومذهب دتنوع ښکارندوی وي. 

۶,۲   برابري: موږ په دې هڅه کې یوچې په خپلومؤسسوکې په ښه توګه انډول ټینګ او په داخلي اړیکو 
کې عدالت ته وده ورکړو او همدارنګه زمونږ د مؤسسو تر منځ فرصتونوته په عادالنه توګه الس رسى 
ولرو. مونږهڅه کوو هغه خلک چې لږخدمت ورته شوىدی، ناخوندي خلكو، معیوبین او نورې هغه  ډلې 

چې ګوښې دي په خپلوټولونوښتونوکې په پام کې ونیسو.

۳,۶  دجنسیت )جندر( برابري: موږ دنراوښځې راز راز چال چلند، هیلو، اړتیاوو او حقونو ته په مساوي 
توګه ارزښت ورکوو. کیدای شي چې په  دې کې برابر او یا راز رازچال چلند شامل وي خوکله چې په 
بنسټ وي. حقونو،  پر  انصاف  او  باید  دعدالت  نو  اړه ولري  ، مکلفیتونواو فرصتونوپورې  ګټو  حقونو، 

مسئوولیتونو اوفرصتونوته الس رسی  په نارینتوب اوښځینه توب پورې اړه نه لري.

۴,۶   د ګوښې پاتو ډلو په وړاندې له توپیر څخه مخنیوى:  زمونږ د بشري سرچینو پالیسي اوكړه وړه د 
ګومارنې، روزنې اوکاري  شرایطو بهیرله هرډول توپیر او دخپلوۍ له اړیكوڅخه خوندي ده.

۵,۶   مناسب اومؤثرفعالیتونه: مونږزیارباسو چې دهغو ډلو استازیتوب اوچت كړو كوم چې د مرکزي دفتر 
، سیمه ییزو دفترونو،د مدیره پالوي، او مشورتي ډلو د لوړې كچې په پریکړو کې پوره ونډه اوحضورنه 
لري.مونږهڅه کوو هغه خلک چې لږ خدمت ورته شوی دی، ناخوندي کسان، معیوبین اوهغه خلک چې 
ګوښې پاتې  دي په خپلو ټولو نوښتونوکې شامل کړو.مونږ هڅه کوو چې دافغانو ښځو دریځ د خپلومؤسسو 

په د ننه اوبهركې پیاوړی کړو.

7. زمونږمؤسسې دافغانانو دوړتیاوو لوړولو ته ژمنې دي.
۱,۷  دوړتیاوو لوړول: مونږ له هرمناسب فرصت څخه ګټه اخلو تر څو له افغانانوسره مرسته وكړوچې 
خپلې وړتیاوې داسې لوړې كړي چې په اړتیاوواو لومړیتوبونو باندې ځان پوه كړي او په پایله کې دوی خپلې 

بشري، دبیا رغونې او پرمختیایي اړتیاوې په خپله پوره اوبرابرې کړي.

۲,۷  مشوره: مونږ له ځایي ټولنواوحکومت سره په مشوره خپلې پروژې اوپروگرامونه طرح او پلي کوو 
ځکه چې مونږ د افغانستان دپایېدونكي او اوږدې مودې پرمختګ ته ژمن یو.
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۳,۷   پایښت: مونږپروژې په داسې ډول سره طرح كوو اوآسانتیاوې په كې راولو ترڅو اړونده ټولنې او یا 
حکومتي ادارې وکوالی شي دهغه پایښت زیات اوهغوي ته ادامه ورکړي.

پالیسیو سره سم چې ژمنه مو كړې تر څو ظرفیتونه اوچت كړو، موږ د   ۴,۷  بشري سرچینې: له هغو 
ګومارنې، او روزنې په وخت كې افغانانو ته لومړیتوب وركوو.

۵,۷   فزیکي او تخنیکي سرچینې: موږ په كومو ځایونو کې چې مناسب وي دځایي موجوده تخنیکي او 
فزیکي سرچینو څخه په لوړه کچه کاراخلو. 

۶,۷   مناسبه ټکنالوژي: مونږد هغې ټکنالوژۍ  په کارول هڅوو چه ټولنه یې خاونده کیدای شي او ساتالی 
یې شي. 

۸. زمونږ مؤسسې خپلواکۍ ته ژمنې دي.
خپلو  یې.  كوو  پلي  او  خپله جوړوو  په  ستراتیژۍ  او  پروگرامونه   ، پالیسۍ  خپلې  مونږ  خپلواکي:     ۱,۸
ځانونوته اجازه نه ورکوو چې داسې پروگرامونه پلي او یا حساس سیاسي، پوځي، او اقتصادي معلومات 
پرمختیایي  او  دانساني  یې زمونز  یې ورکړو چې موخه  په الس کې  ارگانونو  نورو  یا  ددولتي  او  راټول 

رسالتونو پرضد کار اخیستل وي. 

۲,۸   خود مختاري: مونږ زیار باسو چې دافغانستان اونړیوالو قوانینو په چوکاټ كې خپله آزادي وساتو او 
دهغو شرایطو دتحمیل په وړاندې ودرېږو چې زمونږ رسالت او اصول له ګواښ سره مخامخ کوي.

9. دبشردوستانه بیړنیومرستوپه حالت کې مونږ په الند ینیو اضافي اصولوباندې پابند یو:
۱,۹   بې تعصبي: موږ یواځې داړتیاوو پر بنسټ مرستې برابروو. مونږ له اړو كسانو سره پرته له توکمیز، 
مذهبي، نژادي، جنسي، ملي، اوسیاسي اړیکوڅخه مرسته کوو. مونږدانساني مرستو ویشل هیڅکله د چا د 

سیاسي اومذهبي عقایدو دمنلو په خاطر نه منو.

۲,۹   ناپیېلتوب: موږ ګوندي اوسیاسي اجنډاګانو ته كه ملي وي یا نړیوالې وده نه ورکوو. موږ هیڅکله 
دمخالفو ډلوترمنځ طرف نه نیسو اوپلوي یې نه کوو.

۳,۹   د SPHERE عملي کول: موږ د SPHERE په بشري منشوراو د ناورینونو د غبرګون په حالت کی د حد 
اقل معیارونو په اړه  پوهیږو او په دې هڅه کې یو چه دخپلوپروګرامونو اوبشر دوستانه  پروژو د پلي کولو، 

ارزونې اوڅارنې په وخت كې دغه معیارونه او د SPHERE شاخصونه په پام کې ونیسو.

د کړنالرې رعایت
د  كړنالرې درعایت کمیټه:

د کړنالرې درعایت کمیټه چې وروسته له دې به د کمیټې په نامه یادېږي، په پاى كې د کړنالرې د 	 

نقشي
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رعایت او ساتنې مسئوولیت په غاړه لري.

دکمیټې جوړښت 
کمیټه اووه غړي لري.	 

 	 ،)ANCB( دافغاني نا حکومتي مؤسسو د همغږۍ اداره ،)ACBAR( دافغانانو لپاره دمرستو دهمغږۍ اداره
د سهیل لوېدیځ افغانستان او بلوچستان د همغږۍ اداره )SWABAC( به هریو دوه دوه غړي کمیټې ته ور 

پېژني.                           

دافغان ښځوټولنه )AWN( به یوغړی کمیټې ته ورپېژني.	 

یو څوك د یوه کال لپاره دکمیټې دغړیتوب لپاره ټاكل کېږي. 	 

دکمیټې یوغړی یواځې ددریوو پرله پسې دورو لپاره دنده سرته رسوالی شي.	 

کمیټه له خپلو غړو څخه مشراو منشي ټاکي.	 

د کمیټې دندې:
کمیټه د کړنالرې د څارونکې په توګه عمل کوي.	 

کمیټې لره ښایي ترڅو د خلکو، دولت، بسپنه ورکوونکو اوپه خپله دنادولتي مؤسسو دسکټور ترمنځ 	 
تفاهم، ویسا اودوه اړخیزه همکاري تامین کړي.

کمیټه دالندینیو ټكو دغور په اړه په کال کې دوه ځله غونډه کوي.	 

دکړنالرې دالسلیک لپاره د نا حکومتي مؤسسو غوښتنلیكونه ترغورالندې نیسي. کمیټه به یواځې هغه 	 
نا حکومتي مؤسسو ته د كړنالرې دالسلیک اجازه ورکړي چې ټول هغه مناسب اسناد تهیه کړي كوم 

چې په ۱۴ مه  ماده کې په ګوته شوي دي.

له نادولتي مؤسې څخه، دکړنالرې د په پام کی نه نیولو اویانه رعایت کولو په اړه عریضې اوشکایتونه. 	 
چې کیدای شي دا عریضې ددولت، بسپنه ورکوونکو، دټولنوله همكارانو، عاموخلکواویا بلې نادولتې 

مؤسسې له خوا رارسېدلې وي. 

نورو مسایلو 	  د  به  اوهغه  اخلي  په غاړه  به  اداري مسئوولیتونه  دکمیټې  ټاکي چې  یو منشي  به  کمیټه 
ترڅنګ الندینیوټكو ته هم پام كوي:

دکړنالرې دالسلیک کولو په اړه دنادولتي مؤسسود غوښتنلیكونو اخیستل.	 

دالسلیک کوونکو نادولتي مؤسسو داسنادو ددوسیو ساتل اومهمو ښکیلو اړخونوته دهغوي دغوښتنې په 	 
صورت کې  په واک کې ورکول.
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د هغې نادولتي مؤسسې څخه د لیكلي رپوټ دبرابرولو غوښتنه كومه چې دکړنالرې له اصولو څخه په 	 
سرغړونه تورنه شوي وي.

السلیك كوونكي ته دهغې شکایت سپارل چې دکس  یا دکسانو له یوې ډلې څخه هغې ته نسبت ورکول 	 
کېږي.

کمیټه هڅه کوي چې دکړنالرې په اړه دالسلیک کوونکو دپوهاوي کچه لوړه کړي.	 

دکړنالرې دالس لیک کولوشرطونه
هغه نادولتي مؤسسه چې غواړي کړنالره السلیک کړي ښایي چې الندیني اسناد په لیکلې توګه منشي ته 

وروسپاري.
د ثبت قانوني سند: دافغانستان له دولت سره د نادولتي مؤسسې دثبت دقانونی سند یو نقل؛	 

دکارتجربه: یوالسلیک شوی رسمي سند چې په رسمي كاغذ لیكل شوى وي او د مؤسسې څه نا څه 	 
دیوکال فعالیت په ګوته کړي؛

دهمغږۍ په سازمانونوکې غړیتوب: دهمغږۍ په یوې یازیاتو مؤسسو  لکه اکبر ، سوابک او اې ان سي 	 
بي کې د نادولتي مؤسسې د غړیتوب د تصدیق سند؛

د اداره كولواسناد: دنادولتي مؤسسې د لیکل شوي اساسنامې کاپي چې دهغې دندې، رسالت، موخې او 	 
تشکیالتي جوړښت په روښانه توګه تعریف کړي.

مالي اسناد:  تر ټولو وروستي  مالي كال د کلني رپوټ نقل چې په حسابي لحاظ كتل شوى  وي؛ 	 

د فعالیت اسناد: دتر ټولووروستنیو کلنیو فعالیتونود رپوټ نقل، د نړیوالو نادولتي مؤسسو په اړه دکلني 	 
عمومي رپوټ یونقل بسنه کوي. 

دالس ته راوړنو مکمله سروې: دالس ته راوړنو بشپړه سروې به داراالانشأ ته  موقع ورکړي چې له 	 
نادولتي مؤسسو سره دګډو الس ته راوړنو ارزونه وكړي اوابالغ یې کړي.

حکومت ته اړین رپوټونه: دشپږ میاشتنیو رپوټونو کاپي كوم چې د اقتصاد وزارت یې غواړي.	 

شکایتونه:
هرڅوك یا دوګړویوه ډله کوالی شي چې دکمیټې منشي ته د رښتینو شواهدو پر بنسټ شکایت پاڼه یا عریضه 

وړاندې کړي. لیکلى شکایت باید دا الندې برخې ولري:

دشکایت کوونکي نوم اوپته،	 

دهغې مؤسسې یاکارکوونکي نوم اوپته په کوم چې تور لګول شوی دی،	 
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دهغو شرایطو بیان چه ګومان کېږي له کړنالرې څخه سرغړونه شوي ده،	 

دشونتیا په صورت کې دکړنالرې د هغو معیارونویادونه كوم چې سرغړونه ور څخه شوې ده.	 

منشي دیولیکلې اوپوره مستند شکایت دالس ته راوړلوڅخه وروسته ښایي چې هغه ژرترژره ثبت او کاپي 
یې دکمیټې ټولو غړوته واستوي.

دکمیټې واکونه
ښایي چې کمیټه له كړنالرې څخه د هرې سر غړونې په اړه څه واوري اوپریکړه وکړي چې كیدای شي 

دا به د كړنالرې د السلیك كوونكي له خوا وي یا د بل كس چې د السلیک کوونکي څخه استازیتوب كوي.

كه چېرې شكایت د شپاړسمې مادې په اساس وي نو كمیټه ګوري كه دله كړنالرې څخه سرغړونه نه وي 
شوي هغه نه مني اویا السلیك كوونكي یا هغه كاركوونكي ته چې شكایت ورڅخه شوى دی خبر ور كوي. 

په هغه صورت كې چې له كړنالرې څخه جدي سرغړونه شوي وي كمیټه الندینۍ پریكړې عملي كوي.

دمؤ سسې یا کس چې دهغه په اړه شكایت شوى دى او د ډلې یا کس چې شكایت یې كړى دی )عارض(  	 
تر منځ دلیدلو كتلو لپاره غونډه رابلل ترڅوموضوع ترغورالندې ونیول شي چې دا به دكمیټې د شپږ 
میاشتینۍ عادي غونډې په ترڅ كې سرته رسیږي او كه چېرې سرغړونه جدي وي نو فوق العاده غونډه 

را بلل كېږي.

داړونده السلیك كوونكي یا كاركوونكي  څخه غوښتنه كېږي ترڅو دقضیې په اړه پوره شواهد وړاندې 	 
كړي.

هركله چې كمیټه په دې پوه شي چې السلیك كوونكي اویادهغه كاركوونكي له كړنالرې څخه جدي سرغړونه 
كړې ده په دې حالت كې یوه یاڅو الندینۍ الزمې پریكړې عملي كوي.

سرغړوونكي ته الزمه الر ښوونه كېږي.	 

د یو بل السلیك كوونكي څخه غوښتنه كېږي ترڅو د الرښوونې په  بهیر كې همكاري وكړي.	 

تورن السلیك كوونكي ته سپارښت كېږي ترڅود خپل كاركوونكي په اړه چې مستقیمًا یې سرغړونه كړې 	 
ده الزم اصالحي اقدامات سرته ورسوي.

مؤسسه سرغړوونكي خپلې سړغرونې ته متوجه كوي.   	 

د مؤسسې غړیتوب ځنډوي او یا یې فسخه كوي.	 

د كمیټې دیو غړي د غړیتوب ځنډول
دكمیټې د یو غړي دارزونې او پریکړې په بهیركې چې په هغې كې دغړي خپله ګټه وي باید برخه وانه خلي.
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د پلي كولو حدود
ددې کړنالرې اصول په ټولو السلیك كوونكو نادولتي مؤسسوباندې چې په افغانستان كې په فعالیت بوخت 

دي د تطبیق وړدي.

ددې کړنالرې اصول دهغو نادولتي مؤسسو په ټولو چارواکو او کارکوونکو باندې د تطبیق وړدي كومو چې 
دكړنالرې په رعایت كولو یې موافقه كړې ده.

دكړنالرې رعایت
باید چې  استازیتوب كاركوي  په  اویاټولنې چې دالسلیك كوونكو  او ټول هغه وګړي  ټول السلیك كوونكي 

كړنالره رعایت كړي، احترام ورته ولري اودهغې معیارونه پلي كړي.

نوله دې كبله هرالسلیك كوونكی مكلف دى ترڅوخپل كاركوونكي اومستخدمین ددې كړنالرې په معیارونو 
باندې وپوهوي او ورباندې تطبیق یې كړي.

د كړنالرې بیا كتنه
په كړنالرې باندې هغه وخت بیا كتنه كېږي چې د السلیك كوونكو دوه په دریمه برخه استازي دهغه په پلوۍ 

رایه وركړي.

كمیټه كوالی شي په كړنالره باندې كله كله بیا كتنه و كړي اود بدلونونو په اړه دهمغږۍ اداروته وړاندیز 
وكړي. 

ضمیمه: تاریخي شرایط
په ۱۹۷۹ )۵۸/۱۳۵۷( کال کې په افغانستان باندې دشوروي اتحاد له پوځي یرغل څخه وروسته، کورنیو 
او بهرنیو نادولتي مؤسسوافغانانوته چې دهېواد په کلیو، ښارونو او یایې په پاکستان کې دکډوالوپه پنډغالوکی 

ژوند کاوه، دمرستې په برابرولوکې فعاله ونډه درلوده.

په  مؤسسو  نادولتي  وروسته  تیري څخه  پوځي  له  اتحاد  د شوروي  باندې  افغانستان  په  د ۱۹۸۸-۱۹۷۹: 
پاکستان کې میشت افغان کډوالوته داسې پروګرامونه پیل کړل چې ددوی اړتیاوې د اوسیدنې دمامن، روغتیا  
اوخوراکي موادو له پلوه تأمین کړي. د ۱۹۸۰ لسیزې په پیل کې نا حکومتي مؤسسو د پولې دهاخوا څخه 
دافغانستان په دننه کې داسې پروګرامونه پلي کړل چې ترڅو دهغو افغانانواړتیاوې چې دشوروي اتحاد دواک 
څخه دباندې سیمو کې اوسېدل دروغتیا اودمعیشت دتامین په اړه پوره کړي. د پولې په ها خوا  پروګرامونو 
كې په ۱۹۸۴ )۶۳/۱۳۶۲( کال کې ښوونه اوروزنه شامله شوه او په ۱۹۸۶ )۶۵/۱۳۶۴( کال کې دكرنې 
او دبنسټونو پروژې پیل شوي. ددې دورې په اوږدوکې د )د خوراك لپاره نغدې پیسې( پروژو څخه استفاده 
کېدله ترڅوهغه افغانان چې په افغانستان کې دننه په هغو سیمو كې چې په مقاومت بوخت وو پهخپل ځای 
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پاتې شي. د ۱۹۸۰ لسیزی په اوږدوکې ډېرې نادولتي مؤسسې د لویدیځوهېوادونو په مرکزونوکې دیرغل د 
قربانیانو اودکډوالو د ناورین څخه دخلکو دخبرولو په هكله په مالتړ بوختې وې.

د ۱۹۸۸ - ۱۹۹۵: د ۸۰ لسیزې په وروستیوکې نا حکومتي مؤسسو، د نا امنۍ اوسیاسي بی ثباتۍ سره سره 
پربېړنیو مرستو سربېره د پرمختیایي اصولو په نظرکې نیولو سره پرمختیایي پروګرامونه پیل کړل. د۱۹۸۰ 
لسیزې په وروستیو كې په سیاسي ډګر کې بدلونونه اودافغانستان لپاره د سرچینو زیاتوالی، دنادولتي مؤسسو 
دافغانانو  زیاتوالی راغئ،  په شمېرکې چټک  نادولتي مؤسسو  دافغاني  دپرمختیا المل شول.  په سکټورکې 
دوړتیا د لوړولولپاره دمرستو زیاتوالی، اود نادولتي مؤسسوپه منځ کې د همغږۍ ادارې جوړې شوي چې 
دذمه وارۍ )حساب ورکونې( په پیاوړتیا، معیارونواودنادولتي مؤسسو دټولنې پرمسلکي توب او همغږۍ یې 
تمرکز درلود ترڅو ددوى دكارونو اغیزه لوړه كړي اوپه ورته فعالیتونو کې ددوى له ښکیلتیا څخه مخنیوی 
وشي. په زرګونو افغانانو اوزیات شمېر كورنیو نادولتي مؤسسوخپلې مسلکي وړتیاوې د نادولتي مؤسسو تر 

مشرۍ الندې د روزنیزو پروګرامونو له الرې دنړیوالو نادولتي مؤسسو په مرسته لوړې کړې.

په ځانگړې توګه دروغتیا اوكرنې په سكټورونوكې دهمغږۍ معیارونه جوړ شول.

د ۱۹۹۶- ۲۰۰۱ : له ۱۹۹۶ څخه  بیا تر ۲۰۰۱ پورې دطالبانو په دوران كې له سیاسي محدودیتونو سره 
سره دهیواد په ډیروسیموكې د امن دشتون له كبله نادولتي مؤسسودافرصت وموند ترڅو له ټولنو سره یوځاى 
په لیرې پرتوكلیوالوسیموكې مستقیمًا كاروكړي. د پروګرامونو دلومړیتوبونو د تثبیت او د افغانانو لپاره د 
متمركزو او څرګندو مرستو د ودې لپاره او دمنل شوو اصولو دوضع كولو لپاره نادولتي مؤسسو هڅه وكړه 
ترڅو د ملګرو ملتونواو تمویلوونكوسره كارونه له نږدې څخه همغږي كړي. په دې دوران كې د كوچنیانو 
دغوره زده كړې دمعیارونو دوضع كولو لپاره د ۲۰ مؤسسو په شا و خواكې چه ډ ېرې یې نادولتي مؤسسې 

وې یوځای كاروكړ.

له ۱۹۹۷  څخه تر۲۰۰۱ كلونو پورې سختو وچكالیو د لیرې پرتوسیمو بشري اړتیاوې ال هم زیاتې كړې. 
او خلك دهېواد په دننه كې وښاري سیمو ته والړل اویا په ایران او پاكستان كې پنډغالوته اړشول. په داسې 
حال كې له یوې خوا نادولتي مؤسسو خپلو بیړنیو مرستو ته پراختیا وركړه ترڅو له دغو خلكو سره مرسته 

وشي اوله بلې خوا یې پرمختیایي پروګرامونوته ادامه وركړله.

د۲۰۰۱ كال له وروستیو څخه تراوسه پوري: 

په افغانستان كې دنادولتي مؤسسو په كاري چاپېریال كې د ۱۳۸۰ کال د وږې د۲۰می نیټی )۲۰۰۱ كال 
دسپتمبر۱۱( پېښو څخه وروسته نا څاپه بدلون راغئ. په ۲۰۰۲ كال كې  له ګاونډیو هېوادونو څخه افغانستان 
ته دزیات شمېركډوالو راتګ ددې المل شو ترڅو د هستوګنې د بیړنۍ خونې او خوراکي توکو دبرابرولو 
پروګرامونه پلي شي . دطالبانو له ماتې څخه وروسته ناد ولتي مؤسسو دافغانستان د انتقالي دولتي مقامونو په 
همغږۍ سره د بیړنیو مرستو، او اوږدې مودې دبیارغونې پرمختیایي پروګرامونه سره انډول كړل. دانتقالي 
حكومت منځ ته راتګ چې هغه نړیواله ټولنه په رسمیت پېژني نادولتي موسسوته فرصت وركړ ترڅو د 
بشري فعالینوونډه د رسالتمنو مدني ټولنو د بنسټونو په څیر بیا تنظیم كړي، نه د خدمتونو د قراردادیانو په 

توګه.
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د دې برخې په اړه
په دغه برخه کې د مرستندویه ټولنو ، دولتي موسسو او بهرنیو پالوو د اړیکو په اړه  معلومات شامل دي.  

په ټولیزه توګه په دې کې خصوصي کمپنۍ شاملې نه دي.

د دغه الرښود معلومات د ۱۳۸۸ کال د تلې او مرغومي د میاشتو ترمینځ نوي شوي دي. د ادارو د ځای 
په بدلیدو او یا پراخیدو سره، پتې، د ټیلفون شمیرې او بریښنا پتې بدلون مومي. د دغه لیسټ کره توب د 
لیسټ شوو موسسو د خپلې خوښې مرستو پر بنسټ والړ دی.  چې  دوی مو هڅولي دي چې بدلونونه او یا 
اضافه شوي معلومات  دغې بریښنا پتې ته را واستوي. areu@areu.org.af او همدا راز که دوی وغواړي 

نو ددوی پتې به حذف شي. 

د ټولو والیتونو اړیکې د والیتونو پر بنسټ د الف بې تورو له مخې ترتیب شوي دي. د کابل والیت تر ټولو 
لومړی راغلی دی او بیا نور والیتونه د تورو له مخی تنظیم شوي دي. په پاکستان کې افغاني اړیکي په 
وروستۍ برخه کې راغلي دي. په هره برخه کې  اړیکي د موسسو د بشپړنوم د تورو له مخی تنظیم شوي 

دي. 

د ګرځنده ټیلفون، سټالیټ او ډیجیټل ټیلفون کرښو تر منځ هیڅ ډول توپیر نه دی شوی. افغاني شمیرې چې 
په ۰۷۰۰ او یا ۰۷۹ پیل کیږي  ګرځنده ټیلفونونه    او ۰۰۸۸ د سټالیټ کرښو څرګندونه کوي. د پاکستاني 
ټیلفون شمیرې په ۰۰۹۲ پیل کیږي ځکه چې دغه شان له افغانستان نه ورسره تماس نیول کیږي. او له ټولو 

هیوادونو څخه افغانستان ته د ټلیفون کولو لپاره کوډ ۹۳ + دی
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لآاب  
(OPM) آپريشن مرسي  

 ټاري هارپر (د ټولو رئيس)
آابل، کور ٦٥٥، ، يوولسم سړکدريمه کارته  

  ٠٧٩٩٣٢٧٧١٥                                         ټيلفون 
                 director.afg@mercy.se      ليک بريښنا

      Kabul@mercy.se                                    
      www.mercy.se                            ويب پاڼه         

 
اداره  ېد ساتن ۍاو دانرج ېدبيارغونپه افغانستان کې   -ِاريا   

(AREA) 
( رئيساداری  هاشخيال  (  

آابل ،سړک يوولسمقلعه فتح اهللا،   
  ٠٧٩٩٣٢٨٦١٨                                          ټيلفون 

                                                  ٠٧٠٠٢٨٩٦٣١  
                                                  ٠٧٨٦٨٧٤٣٤٥  

                                     khialshaharea@yahoo.com ليک بريښنا
                                  arifazimi@yahoo.com         

            
 ېد افغان معيوبينو لپاره د بايسكل چلولو او بيا رغون -ابرار 

(AABRAR)  تفريحي موسسه   
( رئيس ياجراي ر عبدالبصير توريالیټاآډ (  

آابل ،سړکدريم پروژه ،  يد تايمن  
       ٠٧٠٠٢٧٣٥٥٨                                           ټيلفون

                                                 ٠٧٠٠٦١١٩١٧                                                           
                                                  ٠٧٠٠٢٨٤٩٨٦  

                                         ٠٠٨٨٢١٦٥٠٢٦٥٥٧٠      
aabrar_kabul@yahoo.com.au         ليک بريښنا 
aabrar.jalalabad@gmail.com                          

  www.aabrar.org                                                ويب پاڼه 

  پروګرامونه  ياروغتد عامې د افغانستان لپاره  –ابن سينا 
(IbnSina-PHPA)   

( رئيسولو ټد  حبيب اهللا سهاک (
آابل ،ناحيه١٢ه بابا مينه،  اشاحمد   

                  ٠٧٩٩١٤٤٢٥٩                          ټيلفون 
  drsahak@yahoo.co.uk                      ليک بريښنا

 
 (Uzbekistan)  ازبکستان سفارتد   

اليف. پرويز ام (سفير)  
  کارته دريمه ،ښي لور ته دويم سړک، ته مخامخ  ېليسې حبيب

     ٠٢٠٢٥٠٠٤٣١                                           ټيلفون 

                                                   ٠٧٩٨١٥٢٤٨٣ 
   uzb_emb_kabul@hotmail.com      ليک بريښنا

 
 (IRA) افغانستان-ېمرست ياسالم   

( رئيسد ټولو  علی محمد نور ډاکټر (  
آابل، کور ١٠٨٢، سړک) ج(د  قلعه فتح اهللا،  

          ٠٧٨٦٢٢٦٦٣٣                                       ټيلفون 
                                               ٠٧٠٠٢٧٨٠٩٧          
  ٠٢٢٠٢٠٠٠                                            فکس 

  alinoor@irafg.org                         ليک بريښنا
                                  info@irafg.org   
                             www.islamic-relief.com       

                               www.irafghanistan.org                 ويب پاڼه
 

(ADA) ټولنه ييختيااافغان پر   
( مرستيال يادار  عصمت اهللا حيدری (

 ٢٦٤  شميرېکور د  ،، د بانک سړک پل سرخ، د کابل سيند 
آابل ،٢٦٥او   

  )١٩٩(                                    پوست بکس
         ٠٧٩٩٥٦٦٩٠٢                                        ټيلفون 

                                                ٠٧٩٩٣٢٩٦٦٤      
                                                ٠٧٠٠٣٢٩٢٩١                      

                 ٠٧٧٦١٠٠١٧٠                                    فکس
  ada.headoffice@ada.org.af           ليک بريښنا

www.ada.org.af  ويب پاڼه                         

(AC) افغان سنټر  
( مرستيال رئيسد   فضل محمد بيداريوال (

، سړک، دريم ١٤٤١  شميرهکورد ، ښاد سوريا ليسی تر 
آابل، څلورمه کارته  

 ٠٧٥٢٠٠١٧٩٩                                     ټيلفون 
                                  ٠٧٠٠٢٧٤٥١٤        

         baidariwal@yahoo.com                ليک بريښنا
      acafghanistan@yahoo.com 
      www.ariseproject.org  ويب پاڼه                   
     www.afghanceneter.org                       

 
(ACC)  پالویافغان څارندويه   

( آمر ېد پروژ  نوراهللا ملنگ (
آابل، مه کارتهرڅلو،   ( تر ښا ېليس يعال يغاز(   

  )١٧٧٢(                                  پوست بکس
  ٠٧٠٠٢٠١١٢٦                              ټيلفون 

                                              ٠٧٩٨٨٤٦٩٠٦          
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  noorullahm@unops.org           ليک بريښنا
     www.unops.org                                 ويب پاڼه 

                    
(Afghans٤Tomorrow)   د سبا لپاره  افغانان

( رئيسد تولو  کريا احمدزیذاحمد  (  
   ته مخامخ ينځوښو يرګاه پخوانګذ، د نسوان سړکرګاه ګذد 
  ٠٧٩٦٩٣٤٦٧٤                                          ټيلفون 

                                                  ٠٧٩٩٣١١١٧٢ 
        azahmadzai@gmail.com                ليک بريښنا

                afghansfortomorrow@gmail.com                                            
          www.afghans٤tomorrow.com            ويب پاڼه

 

(EUSR)  ستازیاځانګړی  ۍټولن يافغانستان لپاره د اروپايد   
 هتور سکوی (ځانګړی ستازی)

ته  دفتر ېپاملرند  ( یراليعقوب څلور  يد حاج نوی ښار،
آابل، کور ٤٧او  ٤٥ دريم سړک، ،)مخامخ  

  ٠٧٠٠٢٧٩٢٠٤                                          ټيلفون 
                                                  ٠٧٠٠٢٩٣٨٤١    

  eusrkabul@yahoo.fr                        ليک بريښنا
                           rplellig@gmail.com        

 
 (CCA) افغانستان لپاره د همکاريو مرکز  

( رئيسد پروګرام  د عبداهللا احمدیسي (  
 ٩٨ کوڅه د الف سړک، ېد ښځينه فاتحه خان ته،رڅلورمه کا

آابل، کور  
  )٢٦(                                   پوست بکس

  ٠٧٠٠٢٩٤٦٩٣                              ټيلفون 
                                                   ٠٧٩٩٣٣١٢٥١      

       ccakabul@hotmail.com                ليک بريښنا
                               ahmadi.cca@gmail.com        

    www.cca.org.af      ويب پاڼه                         
        

(GPFA)  يافغانستان لپاره نړيواله همکارد   
( رئيس اجرايي اردسترروجر ه (  

 ١٢٨  ،هڅدوهمه کوښي لور ته  ،سړکلسم ځپنوزير اکبر خان 
  کور

   ٠٧٩٩١٨٧٢٤١                                           ټيلفون
                                                  ٠٧٩٨٢٨٨٦٢١  

  rhardister@gpfa.org                        ليک بريښنا
                            zzamani@gpfa.org           

   www.gpfa.org                                    پاڼه  ويب  

(ACBAR)  پاره د مرستو د انسجام ادارهلد افغانانو  -اکبر   
( مرستيال رئيسد   هاشم مايار (

 ٦٩ته مخامخ،  نوی ښار، د شهيد څلورالری د شهيد مقبرې
آابل، کور  

  ٠٧٠٠٢٨٤٣٢٣                                       ټيلفون 
  pc@acbar.org                               ليک بريښنا

      www.acbar.org                                ويب پاڼه 
          

(INTERSOS) مرستو سازمان يد بشر -اس انټرس   
( ېآوونك ېهمغږد پروګرام   الدا کپيليتی (

لعل  د،ېکورته نږد ل فهيماشمار د دوهمه برخه، پروان مينېد 
آابل، هڅآغا کو  

  ٠٧٩٧٥٥١١٢٣                                       ټيلفون 
  afghanistan@intersos.org           ليک بريښنا

        www.intersos.org                            پاڼه ويب
                   

 (CS)  چينلاووم  
( رئيسولو ټد  سالم يبار (  

 ٢٥٢ سړک، ٥ )سفارت ته مخامخ ډهالند (سړک  ېکلوله پشتد 
آابلکور،   

  ٠٧٠٠٢٢٤٤٣٤                                       ټيلفون 
                                               ٠٧٠٠٢٧٧١١٣   

                                ٠٧٠٠٢٧٥٧٥١  
  info@awanama.com                    ليک بريښنا

       www.channelseven.com                   پاڼه ويب

 او يزو معلوماتو شبکه بشري خبرونهي د واحدو سيمه - ايرين
(IRIN) شننې  

( چارو خبريال يد بشر ياکمل داو (  
آابل، نوی ښار،    UNOCHA دفتر 

  ٠٧٠٠٢٨١١٢٤                                       ټيلفون 
                         ٠٧٩٩١٨٢٨٢١ 

                         ٠٠٨٨٢١٦٨٩٨٠٠٠٤٣  
  akmal@irinnews.org                    ليک بريښنا

                          feroz@irinnews.org        
        www.irinnews.org/            ويب پاڼه                      
         Asia-Country.aspx?Country=AFG  

(TAF) يشنډايشيافون   
( ستازیا  جورج وريگس (

کور ٥٠او   ٤٨ لومړی سړک،، يعقوب څلورالری يد حاج  
  )١٧٥(                                       پوست بکس
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  ٠٧٠٠٢٩٤٦٤٧                            ټيلفون
  taf@ag.asiafound.org               ليک بريښنا

                                        taf@asiafound.org         
   www.asiafoundation.org                     ويب پاڼه  

رياست عموميمرستو يد بشر -ايکو  
(ECHO-Afghanistan Office)   

 ايسمی دو جونگ (د دفتر مشر)
آابلکور،  ١٠٣ ، کوڅهجومات د ابو حنيفه کلوله پشته   

  ٠٧٠٠٢٨٢٣١٨                                           ټيلفون 
                                                   ٠٧٩٩٢٨٢٣١٨      

                                    ٠٧٠٠٢٩٧٥٠٤  
                                           ٠٠٨٧١٧٦٣٠٨٥٣٥٨  

  ٠٠٨٧٣٧٦٢٤٨٥٦٨٣                               فکس
  program@echo-kabul.org                ليک بريښنا

  www.ec.ec.eurpa.eu/echo                  ويب پاڼه                  
          

(IRD) واله ادارهد مرستې او پراختيا نړي   
( رئيسد ټولو   دين هومليد (

آابلاوومه کوڅه، ، سړک١٥وزيراکبرخان،   
                  ٠٧٩٦١١٠٠٢٦                                           ټيلفون 

  irdcd@ird-af.org                              ليک بريښنا
www.ird.org  ويب پاڼه                                       

(DHSA/TKG)  يختيايااو پر يبشرد افغانستان لپاره 
   کليد گروپ/  تونهخدم

( رئيس يعموم  شهير احمد ذهين (
 ٦، )د ازبکانو جومات ته نږدې(چهاردهي واټ  ،دريمه کارته

آابل، ناحيه ٦ کور، ٤٤٢،سړک  
    ٠٧٩٩٣٢٩٨٣٢                                           ټيلفون 

                                     ٠٧٧٣٣٣٣٦٦٠   
                                                  ٠٢٠٢٥٠٠٧١٧  

  shahir.zahine@dhsa.af                   ليک بريښنا
                              n.ayubi@killid.com                      

    www.dhsa.af / www.killid.com            ويب پاڼه 

(Bulgaria) د بلغاريا سفارت 
ينتنسکژری اريول (سفير)  
آابل،  سړک، شيرپور سړک ١٥ وزير اکبر خان،    

     ٠٧٠٠٢٧٨٧٨٩                                        ټيلفون 
                                     ٠٠٩٣٢٠٢١٠١٠٨٩                                                                                            

                       bgembkabul@yahoo.com           ليک بريښنا  

 (BBC N) نيوز يبی بی س   
 کونتين سومرويل (خبريال)

  ،ته دوهمه کوڅه لور يوزير اکبر خان، ديارلسم سړک، ښ
آابل،  کور ٥٢٦  

          ټيلفون                                ٠٧٩٩٦٠٦٠٦٤
                                                ٠٧٩٩٣٤١٩١٧     

                                                ٠٧٩٧٤٧٢١٧٤  
                     quentin.sommerville@bbc.co.uk   ليک بريښنا

mahfouz.zubaide@bbc.co.uk                                    
      www.bbcnews.co.uk                       ويب پاڼه   

 (AIA) بيمو د چارو رياستد    
( مسوول يادار  بريالی بارکزی (

آابل ،وزارت، پشتونستان وات ېد مالي  
  ټيلفون                                           ٠٧٥٢٠٠٥٤٣
٠٧٨٣١٨١٤٠٠            

                                              ٠٧٠٠١٨٤١٧٣        
     baryalai_barekzai@yahoo.com  ليک بريښنا

           baryalai.barkzai@mof.gov.af        
     www.mof.gov.af                                       

(Patta Khazana) ه خزانهټپ   
 سهيال الکوزی (رئيس)

آابل، ته مخامخ ېليس يعال ېنادري، پروان مينه  
  )٦٠٤٧(                                            پوست بکس

  ٠٧٩٩٣٠٧٨٥٤                                       ټيلفون 
                                                ٠٢٠٢٢٠٢٤٠٧ 
   patta_khazana@yahoo.com        ليک بريښنا

                           
     www.pattakhazana.tk                       ويب پاڼه  

(PAN)  آژانس يپژواک خبرد   
( مدير مسوولاو  رئيس وخيلړدانش ک (  

، کور ١٣٨او  ١٣٠، سړک ٨ ايمني، د موی مبارک تم ځای،ت  
  )٣١٢٩(                                           پوست بکس

  ٠٧٠٨١٩٨٣٩٦                                         ټيلفون 
                                                 ٠٧٩٧٦٤٦٤٦٤    

                                                  ٠٧٠٠٢٢٥٣٧٥    
                                       ٠٠٨٨٢١٦٢١١٩٨٧٤٤٦  

  ٠٢٠٢٢٠١٨١٣                                            فکس
  news@pajhwok.com                       ليک بريښنا

                           sales@pajhwok.com           
www.pajhwok.com  ويب پاڼه                          

alekozai2003@yahoo.com
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(AKHS) ونهد آغاخان روغتيايی خدمت   
( رئيسد پروګرام د ټولو  هاشر نعمت ټاآډ (  

،  ، لسمه ناحيهکور ٦٤٨ نوی ښار، شيرپور، نهم ب سړک،
 آابل
  )٥٧٥٣(                                            ست بکسپو
  ٠٧٩٩٤١٩٥٩٩                                          ټيلفون 

                                                  ٠٧٩٩٣٣٠٥٥٨     
                                                   ٠٧٩٣٢٠٣٠٤٤  

                            Nayamat.Shah@akdn-afg.org         ليک بريښنا
               masrooruddin.mansoor@akdn.org                        

    www.akdn.org                                    ويب پاڼه  

(CARE) موسسه نړيواله ېد پاملرن ېپه افغانستان ک   
( رئيسد ټولو   براين کاوانگ (

حنظله جومات د (  سړک، د پارک یراليعقوب څلور  حاجيد 
آابل، نوی ښار، )تر څنګ  

   )٤٣٣(                                    پوست بکس
  ٠٢٠٢٢٠١٠٩٨                                 ټيلفون 

                                 ٠٢٠٢٢٠١١٠١    
                                                  ٠٧٠٠٢٢٤٦٠٧  

                                          ٠٠٨٧٠٧٦٢٢١٢٦٣٠  
    ٠٠٩٣٢٠٢٢٠٣٦١٠                                فکس
  afghan@care.org                           ليک بريښنا

             brian.cavanagh@af.care.org           
www.care.org.af  ويب پاڼه                             

 د ټولنې ېد مبارز ېپه وړاند نري رنځپه افغانستان کی د 
   (ATA)پروګرام

( کوونکی همغږی يبط  محمد حامد قريشی (
  آابل، کور  ٥د مامورينو د کارتې لومړی سړک،  

  ٠٧٩٩٣٣٥٢٦٠                                 ټيلفون 
                                 ٠٧٩٩٣٦٢٦٨٠    
                                 ٩٠٧٩٩٣٦٢٦٦  

  ataap@brain.net.pk                      ليک بريښنا
                  hamid_qurishee@yahoo.com              

 
 (PECA) ېاو روزن ېوونښد کوچنيانو د  ېپه افغانستان ک 

ونډلپاره گ   
( رئيس اجرايي يافتخار  سانتوانا داس گوپتا (

آابلکور،  ٢٢، سړکد گذرگاه ، څلورمه کارته  
    ٠٧٩٦٩٣٤٦٧٤                                          ټيلفون 

                                                  ٠٧٥٢٠٦٠٠٤٤  
       santwana@hotmail.com                 ليک بريښنا

                       masoodnekyar@yahoo.com          
     www.afghanmodelschool.org            ويب پاڼه 

(WCLRF) وقی او څيرنيز نهادقد ښځو او ما شومانو ح   
( رهاو عامه اړيکو د پروګرام آم رسنيود  مه عبدالرحيمزیږو (  

د ( سړکلومړی د هبوري، د کابل پوهنتون لويديځ لور ته،  
آابل، ) مرکزته مخامخ روزنيزن ارمغا  

  ٠٧٠٠٦٤٩١٩١                                          ټيلفون 
                                              ٠٧٠٠٠٧٦٥٥٧    

                                                   ٠٧٥٢٠٠٢٦١                          
  wclrf@yahoo.com                          ليک بريښنا

                      wazhma_amiry@yahoo.com          
      www.wclrf.org.af                                          

(DAARTT) روزنو ياو تخنيک ېافغانستان د بيارغون د 
   ېنمارک مرستډپاره د ل

نين پرجاګاو (د پروګرام آمر)  
آابل،  پنځم کورقلعه فتح اهللا، اتم سړک،   

  )١٦٩٩(                                        پوست بکس
       ٠٧٥٢٠٠٤٤١٤                                          ټيلفون 

  daartt@daartt.org                            ليک بريښنا
                              westergaard@daartt.org         

   www.daartt.org                                    ويب پاڼه 

(NDI) موکراتيک انستيتيوتډ يمللپاره  نړيوالو چارو د   
 حاتم بامريز (رئيس)

کور،  ١٥٩، برخه ه، دريمسړکجه مال د خواآارته سه ،   کور
آابل ،شپږمه ناحيه  

        ٠٧٩٦٠٧٣٤٥٩                                          ټيلفون 
                                                  ٠٧٩٧٢١٢١٢٢    

                                                  ٠٧٩٦٣٥٥٩٨٧  
  hbamehriz@ndi.org                        ليک بريښنا

                                rjabbari@ndi.org        
  www.ndi.org                     ويب پاڼه                  

و څيړنو نړيوال مرکزکرهڼيزد  ېپه وچو سيمو ک  
(ICARDA)   

يرضو  جاويد (د ټولو آمر)  
،  برج ېنږدته  سينما  بهارستانلومړۍ برخه،  پروان مينېد  

کور،آابل ١٦٥برق  ته مخامخ،  
  )١٣٥٥(                                    پوست بکس

                  ٠٧٠٠١٩٥٥٢٣                                       ټيلفون 
                                               ٠٧٩٩٢١٦٣٢٢    
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(AKHS) ونهد آغاخان روغتيايی خدمت   
( رئيسد پروګرام د ټولو  هاشر نعمت ټاآډ (  

،  ، لسمه ناحيهکور ٦٤٨ نوی ښار، شيرپور، نهم ب سړک،
 آابل
  )٥٧٥٣(                                            ست بکسپو
  ٠٧٩٩٤١٩٥٩٩                                          ټيلفون 

                                                  ٠٧٩٩٣٣٠٥٥٨     
                                                   ٠٧٩٣٢٠٣٠٤٤  

                            Nayamat.Shah@akdn-afg.org         ليک بريښنا
               masrooruddin.mansoor@akdn.org                        

    www.akdn.org                                    ويب پاڼه  

(CARE) موسسه نړيواله ېد پاملرن ېپه افغانستان ک   
( رئيسد ټولو   براين کاوانگ (

حنظله جومات د (  سړک، د پارک یراليعقوب څلور  حاجيد 
آابل، نوی ښار، )تر څنګ  

   )٤٣٣(                                    پوست بکس
  ٠٢٠٢٢٠١٠٩٨                                 ټيلفون 

                                 ٠٢٠٢٢٠١١٠١    
                                                  ٠٧٠٠٢٢٤٦٠٧  

                                          ٠٠٨٧٠٧٦٢٢١٢٦٣٠  
    ٠٠٩٣٢٠٢٢٠٣٦١٠                                فکس
  afghan@care.org                           ليک بريښنا

             brian.cavanagh@af.care.org           
www.care.org.af  ويب پاڼه                             

 د ټولنې ېد مبارز ېپه وړاند نري رنځپه افغانستان کی د 
   (ATA)پروګرام

( کوونکی همغږی يبط  محمد حامد قريشی (
  آابل، کور  ٥د مامورينو د کارتې لومړی سړک،  

  ٠٧٩٩٣٣٥٢٦٠                                 ټيلفون 
                                 ٠٧٩٩٣٦٢٦٨٠    
                                 ٩٠٧٩٩٣٦٢٦٦  

  ataap@brain.net.pk                      ليک بريښنا
                  hamid_qurishee@yahoo.com              

 
 (PECA) ېاو روزن ېوونښد کوچنيانو د  ېپه افغانستان ک 

ونډلپاره گ   
( رئيس اجرايي يافتخار  سانتوانا داس گوپتا (

آابلکور،  ٢٢، سړکد گذرگاه ، څلورمه کارته  
    ٠٧٩٦٩٣٤٦٧٤                                          ټيلفون 

                                                  ٠٧٥٢٠٦٠٠٤٤  
       santwana@hotmail.com                 ليک بريښنا

                       masoodnekyar@yahoo.com          
     www.afghanmodelschool.org            ويب پاڼه 

(WCLRF) وقی او څيرنيز نهادقد ښځو او ما شومانو ح   
( رهاو عامه اړيکو د پروګرام آم رسنيود  مه عبدالرحيمزیږو (  

د ( سړکلومړی د هبوري، د کابل پوهنتون لويديځ لور ته،  
آابل، ) مرکزته مخامخ روزنيزن ارمغا  

  ٠٧٠٠٦٤٩١٩١                                          ټيلفون 
                                              ٠٧٠٠٠٧٦٥٥٧    

                                                   ٠٧٥٢٠٠٢٦١                          
  wclrf@yahoo.com                          ليک بريښنا

                      wazhma_amiry@yahoo.com          
      www.wclrf.org.af                                          

(DAARTT) روزنو ياو تخنيک ېافغانستان د بيارغون د 
   ېنمارک مرستډپاره د ل

نين پرجاګاو (د پروګرام آمر)  
آابل،  پنځم کورقلعه فتح اهللا، اتم سړک،   

  )١٦٩٩(                                        پوست بکس
       ٠٧٥٢٠٠٤٤١٤                                          ټيلفون 

  daartt@daartt.org                            ليک بريښنا
                              westergaard@daartt.org         

   www.daartt.org                                    ويب پاڼه 

(NDI) موکراتيک انستيتيوتډ يمللپاره  نړيوالو چارو د   
 حاتم بامريز (رئيس)

کور،  ١٥٩، برخه ه، دريمسړکجه مال د خواآارته سه ،   کور
آابل ،شپږمه ناحيه  

        ٠٧٩٦٠٧٣٤٥٩                                          ټيلفون 
                                                  ٠٧٩٧٢١٢١٢٢    

                                                  ٠٧٩٦٣٥٥٩٨٧  
  hbamehriz@ndi.org                        ليک بريښنا

                                rjabbari@ndi.org        
  www.ndi.org                     ويب پاڼه                  

و څيړنو نړيوال مرکزکرهڼيزد  ېپه وچو سيمو ک  
(ICARDA)   

يرضو  جاويد (د ټولو آمر)  
،  برج ېنږدته  سينما  بهارستانلومړۍ برخه،  پروان مينېد  

کور،آابل ١٦٥برق  ته مخامخ،  
  )١٣٥٥(                                    پوست بکس

                  ٠٧٠٠١٩٥٥٢٣                                       ټيلفون 
                                               ٠٧٩٩٢١٦٣٢٢    

                                 ٠٧٩٩٢١٦٣٢٤  
  J.Rizvi@cgiar.org                        ليک بريښنا

                    icardabox75@cgiar.org        
        www.icarda.org                               ويب پاڼه 

(Paiwaston) نپيوستو   
 فدا محمد فياض (د خپرونو مدير)

آابل، کور٥٥٦  د تايمني پروژه، دريم سړک،  
  ٠٧٩٩٣٣٣٦٢١                                   ټيلفون 

                                           ٠٧٠٠٢٠٠٢٦٦    
  admin@ancb.org                     ليک بريښنا

                          ancb@ancb.org          
           www.ancb.org                          ويب پاڼه  

(Turkmenistan)  ترکمنستان سفارتد   
 موالموف اتا جان (سفير)

  کور ٢٨٠وزير اکبر خان، ديارلسم سړک، دريمه کوڅه، 
           ٠٧٩٦٠١٧٧٠٠                                   لفونټي 

                                           ٠٧٠٠٢٨٧٥٤٨  
  tembkabul@gmail.com            ليک بريښنا

 
 (Turkey)  سفارت تجمهوري ې دترکيد   

 باسات اوزترک (سفير)
آابل، کور ١٣٤شاه محمود غازي واټ،    
    ٠٢٠٢١٠١٥٨١                                    ټيلفون 

                                           ٠٢٠٢١٠٣٢٥٣         
                                           ٠٧٩٩٣٣٥٣٠٣             

  kabil.be@mfa.gov.tr                ليک بريښنا

                  kacar33@gmail.com  
 

 (JICA)  اداره همکاريود جاپان د نړيوالو  -جايکا   
 هانازاتو نوبايکو (استوګن استازی)

 آابل
  )٤٦١(                                    پوست بکس

       ٠٧٠٠٠٩٥٥٠٥                                     ټيلفون 
  an_oso_rep@jica.go.jp              ليک بريښنا

  www.jica.go.jp                               ويب پاڼه

(Cheragh)  هڼچراغ ورځپاد   
 کاترين وداع (رئيس)

تر  ېناحي ١٠ ۍ دروالښا، د سړک ۍد قصاب نوی ښار،
آابل، کور ١١٢،څنګ  

     ٠٧٠٠٢٢٠٢٢٢                                  ټيلفون 
                                                  ٠٧٧٤٧٨٦٠٨٠    

     cheragh_daily@yahoo.com            ليک بريښنا
www.cheraghdaily.af                             ويب پاڼه

(NEPA) دارها ملي  ېد  چاپيريال ساتن   
( مسوولد اړيکو   سيد ظاهر ماهر  (

آابل، د کاردان پوهنتون تر څنګدوهم پروان ،   
  ٠٧٧٢١٢٨٦٤٩                                           ټيلفون 

                                                   ٠٧٥٢٠١٧٦٢٣   
                                       ٠٧٩٩٣١٨٨٧٤    

    sayedzahermaher@yahoo.com      ليک بريښنا
                            div.iea@nepa.gov.af              

 www.ozone-afghan.gov.af  ويب پاڼه          

واکونو د ګډې قومندانۍ د عامه اړيکو ځ ه ساتونړيوالو سولد 
(ISAF)  دفتر 

                                             ٠٧٩٩٥١٣٩٩٩    آابل
   ٠٧٠١١٣٢٠٠٠                                         ټيلفون 

  ijc.media@afghan.swa.army.mi     ليک بريښنا
       jcmediaopsnu@apod-kaia.isaf.nato.int            
 

 (MoEW) وزارت ۍبو او انرژود ا   
 اسمعيل خان (وزير)

اوومه ) کابل موزيم ته مخامخ(، سناتوريم سړکد داراالمان 
آابل، ناحيه  

  ٠٢٠٢٠٢٣٣٩٤                                          ټيلفون 
                                                  ٠٧٩٩٣٣٣٤٦٨                        

  Fauzia_amin2003@yahoo.com      ليک بريښنا
 

 (CSO)  اداره يېاحصائمرکزي د   
( رئيسد ټولو  يعبدالرحمن غفور (  

آابل، واټ انصاري، سفارت ترمنځ ې دد آريانا هوټل او ايټالي  
         ٠٧٧٦٤٣٢١٤٩                                    ټيلفون 

                                    ٠٢٠٢١٠٠٣٢٩    
  Rafooli@cso.gov.af                       ليک بريښنا

                   afghan_cso@yahoo.com          
    www.cso.gov.af                 ويب پاڼه                 

                    
 د اداري اصالحاتو او ملكي خدمتونو خپلواك آميسيون

(IARCSC) 
هداشاحمد م ډاکټر (رئيس)  



الف څخه تر یا: د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

۱۸۸

ه اش، د بهرنيو چارو وزارت ته مخامخ ،د صدارت ودانی
آابل، واټ يمحمود غاز  
                                                      )٥٢٤١(                                        پوست بکس

٠٢٠٢١٠٣٩٦٣                                        
٠٧٩٩٤٣٥٩٥٦                                                

                                            ٠٢٠٢١٠٣٨١٤      
                                            ٠٧٠٠١٨٤٣٠٦  
       ٠٢٠٢١٠٣٩٦٣                               فکس
     ahmad.mushahed@csc.gov.af    ليک بريښنا

                     mamoon_af@yahoo.com     
           www.iarcsc.gov.af                       ويب پاڼه 

(MoGPP) د، حج او اوقافو وزارتاشد ار   
يمحمد يوسف نياز (وزير)  

 يامنيت ېلسم ود پوليس( یراليعقوب څلور يد حاجنوی ښار، 
آابل، )ته مخامخ ېحوز  

       ٠٢٠٢٢٠١٣٣٩                                     ټيلفون 
                                            ٠٧٠٠٢٠٢٥٩٤  

  niazi.my@gmail.com                 ليک بريښنا
  

 (EUPOL) د اروپايي اتحاديې د پوليسو ماموريت  
( مشر پالوېد   جکا  ساوالينن (

آابل،  مکرويان ٣، سړکد جالل آباد   
          ٠٧٠٠٠٣٧١٢٠                                    ټيلفون 

                                            ٠٧٩٣٩٩٠١٩٣   
  press.office@eupol-afg.eu        ليک بريښنا

 
استازیځانګړی  ېاتحادي يد اروپايد افغانستان لپاره    

(EU/EC) 
( مشر پالوېد   وايګادس يوساکس (

آابل، نوی ښار، یرالدصدارت  څلور  
                  ٠٧٩٩٠٩٥٠٠٤                               ټيلفون

                                                 ٠٧٩٩٠٩٥٠٠٥                
                                                 ٠٧٩٩٠٩٥٠٠٦                     

                                                                              ليک بريښنا  
   delegation-afghanistan@ec.europa.eu                 
   www.delafg.ec.europa.eu                    ويب پاڼه

        
(Spain)  دولت سفارت  يهاشد  يېسپانهد  

 خوسه تورپين (سفير)
آابل،  سړک    ٣ شيرپور، ښي لور ته    

     ٠٢٠٢٢٠٣٧٨٧                                         ټيلفون 
                                   ٠٧٩٨٢١٠٨١٧    

                                                 ٠٧٩٩٠٧٧٧١٨            
  sabersayeed@gmail.com              ليک بريښنا

                         emb.kabul@maec.es          
 

 (AP)  خبري آژنسد اسوشيتيد پريس   
 رحيم فايز (خبريال)

آابل ،کور١کوڅه،  ٧سړک، ١٥، وزير اکبر خان  
  ٠٧٠٠٢٢٤٤٣٢                                 ټيلفون 

                                                  ٠٧٩٦٧٥٦٢٤٤    
                                  ٠٢٠٢٣٠٠٣٣٥  

     ٠٢٠٢٣٠٢٨٧٨                                  فکس
  apkabul@ap.org                              ليک بريښنا

                                    Rfaiez@ap.org        
     www.ap.org                                      ويب پاڼه  

(IDG) د اصالح ورځپاڼه  
آابل مطبعه، ۍد آزادمکروريان،   

 
 (AFRANE) د افرن موسسه  

( مشر پالوېد  رفرس يجول (  
آابل، سړک  د قلعه فتح اهللا٧

  )١٢١٦(                                         پوست بکس
  ٠٧٩٧٣٩٥٥٣٨                              يلفونټ 

  afrane.kaboul@gmail.com              ليک بريښنا
                     pedagogie.afrane@gmail.com                   

     www.afrane.asso.fr                            ويب پاڼه 

(LOTFA) د افغا نستان د قانون او نظم وجهي صندوق  
( آمر ژېد پرو  سنديپ کمار (
آابل، نوی ښار، د کورنيو چارو د وزارت دننه  

  ٠٧٠٧٣١٣٤٠٠                                          ټيلفون 
                                                  ٠٧٠٠٢٧٧٠٨٤    

  info@lotfa.org.af                              ليک بريښنا
    www.lotfa.org.af                                   پاڼه ويب

(FGA) نسلونه ېد افغا نستان راتلونک   
( رئيس يعموم  اجمل شيرزی (

آابل کور، ١١٥  دې،نږپروان، د کاردان پوهنتون ته دويم    
  )٢٩٠(                                        پوست بکس

   ٠٧٩٩٦٨٦٦١٨                                    ټيلفون 
  shirzai@future.org                    ليک بريښنا

           www.future.org                            پاڼه ويب
           



پتی او تماسونه

۱۸۹

ه اش، د بهرنيو چارو وزارت ته مخامخ ،د صدارت ودانی
آابل، واټ يمحمود غاز  
                                                      )٥٢٤١(                                        پوست بکس

٠٢٠٢١٠٣٩٦٣                                        
٠٧٩٩٤٣٥٩٥٦                                                

                                            ٠٢٠٢١٠٣٨١٤      
                                            ٠٧٠٠١٨٤٣٠٦  
       ٠٢٠٢١٠٣٩٦٣                               فکس
     ahmad.mushahed@csc.gov.af    ليک بريښنا

                     mamoon_af@yahoo.com     
           www.iarcsc.gov.af                       ويب پاڼه 

(MoGPP) د، حج او اوقافو وزارتاشد ار   
يمحمد يوسف نياز (وزير)  

 يامنيت ېلسم ود پوليس( یراليعقوب څلور يد حاجنوی ښار، 
آابل، )ته مخامخ ېحوز  

       ٠٢٠٢٢٠١٣٣٩                                     ټيلفون 
                                            ٠٧٠٠٢٠٢٥٩٤  

  niazi.my@gmail.com                 ليک بريښنا
  

 (EUPOL) د اروپايي اتحاديې د پوليسو ماموريت  
( مشر پالوېد   جکا  ساوالينن (

آابل،  مکرويان ٣، سړکد جالل آباد   
          ٠٧٠٠٠٣٧١٢٠                                    ټيلفون 

                                            ٠٧٩٣٩٩٠١٩٣   
  press.office@eupol-afg.eu        ليک بريښنا

 
استازیځانګړی  ېاتحادي يد اروپايد افغانستان لپاره    

(EU/EC) 
( مشر پالوېد   وايګادس يوساکس (

آابل، نوی ښار، یرالدصدارت  څلور  
                  ٠٧٩٩٠٩٥٠٠٤                               ټيلفون

                                                 ٠٧٩٩٠٩٥٠٠٥                
                                                 ٠٧٩٩٠٩٥٠٠٦                     

                                                                              ليک بريښنا  
   delegation-afghanistan@ec.europa.eu                 
   www.delafg.ec.europa.eu                    ويب پاڼه

        
(Spain)  دولت سفارت  يهاشد  يېسپانهد  

 خوسه تورپين (سفير)
آابل،  سړک    ٣ شيرپور، ښي لور ته    

     ٠٢٠٢٢٠٣٧٨٧                                         ټيلفون 
                                   ٠٧٩٨٢١٠٨١٧    

                                                 ٠٧٩٩٠٧٧٧١٨            
  sabersayeed@gmail.com              ليک بريښنا

                         emb.kabul@maec.es          
 

 (AP)  خبري آژنسد اسوشيتيد پريس   
 رحيم فايز (خبريال)

آابل ،کور١کوڅه،  ٧سړک، ١٥، وزير اکبر خان  
  ٠٧٠٠٢٢٤٤٣٢                                 ټيلفون 

                                                  ٠٧٩٦٧٥٦٢٤٤    
                                  ٠٢٠٢٣٠٠٣٣٥  

     ٠٢٠٢٣٠٢٨٧٨                                  فکس
  apkabul@ap.org                              ليک بريښنا

                                    Rfaiez@ap.org        
     www.ap.org                                      ويب پاڼه  

(IDG) د اصالح ورځپاڼه  
آابل مطبعه، ۍد آزادمکروريان،   

 
 (AFRANE) د افرن موسسه  

( مشر پالوېد  رفرس يجول (  
آابل، سړک  د قلعه فتح اهللا٧

  )١٢١٦(                                         پوست بکس
  ٠٧٩٧٣٩٥٥٣٨                              يلفونټ 

  afrane.kaboul@gmail.com              ليک بريښنا
                     pedagogie.afrane@gmail.com                   

     www.afrane.asso.fr                            ويب پاڼه 

(LOTFA) د افغا نستان د قانون او نظم وجهي صندوق  
( آمر ژېد پرو  سنديپ کمار (
آابل، نوی ښار، د کورنيو چارو د وزارت دننه  

  ٠٧٠٧٣١٣٤٠٠                                          ټيلفون 
                                                  ٠٧٠٠٢٧٧٠٨٤    

  info@lotfa.org.af                              ليک بريښنا
    www.lotfa.org.af                                   پاڼه ويب

(FGA) نسلونه ېد افغا نستان راتلونک   
( رئيس يعموم  اجمل شيرزی (

آابل کور، ١١٥  دې،نږپروان، د کاردان پوهنتون ته دويم    
  )٢٩٠(                                        پوست بکس

   ٠٧٩٩٦٨٦٦١٨                                    ټيلفون 
  shirzai@future.org                    ليک بريښنا

           www.future.org                            پاڼه ويب
           

(AITM)  انستيتيوت د روزنې او مديريتد افغان   
( رئيس يادار  سردار محمد سمون (

، سړکی ړلوم ېکارتې څلورممخامخ، د  ته محمديه جومات
آابل، جمال مينه  

  ٠٧٩٩٣٣٤٣٧٠                                    ټيلفون 
                              ٠٧٠٠٠٧٨٩٣٧        
                             ٠٧٠٠٢٥٢١١٧    

  aitm786@yahoo.com               ليک بريښنا
 

 (Afghanaid) د افغان ايډ موسسه  
( هرئيس يادار استاکر -فرحانه فاروقی  (  

 د وهاج روغتون سړک، د کارته پروان دوهمه برخه، 
  آابل ، کور ٤١٩٩٩/

  )٦٠٦٦(                                    پوست بکس
                          ٠٧٩٩٣١٠٤٩٨                         ټيلفون 

                                           ٠٧٩٨٩٣٠٦٢٧            
                         ٠٧٩٩٣٠٩٣٧٣     

                                    ٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٠١٤٠               
  ffstocker@afghanaid.org.uk     ليک بريښنا

                 asalman@afghanaid.org.uk                     
            www.afghanaid.org.uk             ويب پاڼه   

             

(ATCE) موسسه نوخدمتو يد افغان ترک د تعليم   
 هالل اونل (مرستيال)

آابل، اميرپسينما ، ه دو شمشيره جومات تر څنګاشد   
                  ٠٧٠٠٢٨٥٥١١                             ټيلفون 

                                           ٠٧٠٠٢١٨٢٥٥    
                                           ٠٧٠٠٢٧٢٩٩٩  

                                            ٠٢٠٢١٠٠٧٢٢    
                                             ٠٢٠٢١٠٠٧٢٢                                      فکس
                           info@atce.edu.af  ليک بريښنا

                halilunal@atce.edu.af                
 

سازمان ېو او چاپيريال ساتنند افغان د بشر د حقو   
(AOHREP)   

يعبدالرحمن هوتک (رئيس)  
آابل، اشتر ينځود سيد جماالدين ښو،  څلورمه کارته  

  ٠٧٩٩٢٣٤٠٢٦                              ټيلفون 
  aohrep@yahoo.com                   ليک بريښنا

             admin.aohrep@gmail.com        
 

موسسه نوخدمتو ييااو پرمختي يد افغان د روغتياي   
(AHDS)   

ر محمد فريدټاکډ (مرستيال)  
، نوی ښار، وکڅ، ظفر خان واټ، د قلعه فتح اهللا کور  ٧٢   
بلآا  

  )٥٣(                                   پوست بکس
    ٠٧٠٠٢٨٤٢٧٥                                           ټيلفون 

                                                   ٠٧٠٠٣٠٠٤١٧    
  fareed@ahds.org                              ليک بريښنا

                                    naim@ahds.org             
   www.ahds.org                              ويب پاڼه      ويب پاڼه  

(NAW List) افغان  ښځو لپاره د شبکی لست 
ورين اوتسال (مدير)  

  info@funders-afghan-women.org  ليک بريښنا
    www.funders-afghan-women.org             ويب پاڼه 

(AWSE)  موسسه ياوتعليم يلپاره  خدمات ميرمنود افغان   
( هرئيس ېاجراي  گلثوم ستارزی (

د  ،بالکونه ډګرهوايی د  دهوايي ډگر سړک، ،بی بی مهرو
آابل ،بالک تر شا  يلومړ  

  ) پوست AWSEدفتر کې د  د اکبر په(          پوست بکس
                                           ٠٧٩٩٣٢٦١٣٢                           

٠٧٩٩١٨٨٧٦٢                                                                      
  awse_g@yahoo.com                     ليک بريښنا

                            awhca_g06@yahoo.com  
     www.awse.org.af                              ويب پاڼه 

(AFCO) سازمان همکارۍاو   ود افغان ملگر   
يليال مسجد (رئيس)  

آابل،  ته مخامخ ېليس ېحبيب  
  ٠٧٩٩٠٠٣٣٨٧                                    ټيلفون 

  liala_masm@yahoo.com         ليک بريښنا
                             

 
 (AWT) مجله ۍد افغان ميرمن او سوداګر   

 مينه شيرزوی (رئيس)
     ٠٧٠٠٢٩٦٠١٤                                   ټيلفون 
 

 (AWN) د افغان ميرمنو شبکه  
( هسر پرست يسميرا حميد (  

 ،سړک١ښی الس ته  د دويمې برخې څلورالری، پروان مينېد
آابل، کور ٢٢  

afco1388@gmail.com 



الف څخه تر یا: د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

۱۹۰

  ٠٧٠٠٢٨٦٥٩٨                                              
٠٧٩٩٦٨٩٠٧٩                                                
awn.kabul@gmail.com                             

             
   www.afghanwomensnetwork.org      ويب پاڼه 
  
(HDCAW)  مرکز ياو پراختياي روغتياييد افغان ښځولپاره   

( هرئيس ياجراي  قدسيه مجيد يار (
آابل، سړکی ړد حنظله جومات لومنوی ښار،   

      ٠٧٠٨٢٢٠٦٠٠                               ټيلفون 
                                     ٠٧٠٠٤٩٨٩٧٩                     

٠٧٩٧٤٧٤٨٥٧            
                                 ليک بريښنا

                                                                 
(JACK) د لوړولو دفتر وړتيااو  ېد افغانانو د پوه   

( رئيسد ټولو  يانجنير نور آغا عمر (  
بايسکل  د جای رئيس تم ځای، د وطند داراالمان سړک، 

شا، کابلشرکت تر   
                 ٠٧٧٢٥٠٠١١٨                                     ټيلفون

                                            ٠٧٨٧٨٤٥٤٦٤      
                                    ٠٧٥٢٠٤٤٣٥٩    

         ليک بريښنا
 

کورسونه يونککو يپياوړ يد افغانانو لپاره روغتاي  
(MRCA)   

( رئيسولو ټد  يسيد اشرف الدين عين (  
آابل، سړک ٩٤، سړکپارک ختيځ د د بهارستان ، مينه پروان  

             ٠٧٠٠٢٩٩٣٦٩                                         ټيلفون 
                                                 ٠٧٠٠٦٥٦٨٣٧       

  ٠٠٣٣١٤٠٤٤٩٦٢٦                                      فکس
  kabul.office@mrca-asso.org          ليک بريښنا

                     director@mrca-asso.org          
     www.mrca-asso.org                          ويب پاڼه 

          

(CoAR)  همغږی کوونکید مرستو  لپاره افغانانود   
 عبدالحليم حليم (رئيس)

د (ټلويزيون سړک  اريانآد  ، د داراالمان سړک،دريمه کارته
، کور ٣٧٣ پنځم سړک،) ليسې ته مخامخ يعبدالعلي مستغن

  آابل
                  ٠٧٠٠٢٤٢١٨٠                                          ټيلفون

                                                 ٠٧٠٠٢٨٠٧٢٧                            
                                     ٠٧٠٠٢٨٠٧٢٦      

  coar_kbl@yahoo.com                    ليک بريښنا
     www.coar.org.af                               ويب پاڼه   

(DCA) لپاره د هالنډ کميټه نستاند افغان   
( رئيس عموميد پروگرام  کورئيسند بيمور (  

د بريتانيې د قونسلګرۍ تر څنګ د بهارستان د برج  پروان مينه
آابل، کور ١٠سړک،   ١برق تم ځای   

                                                 ٠٧٩٩٣٧٥٥٥٢        
                                                 ٠٢٠٢٢٠٠٦٤٣  

  briscoe_raymond@yahoo.co.uk    ليک بريښنا
     www.dca-vet.nl   ويب پاڼه                 

(CCAA) هنرونو مرکز ود افغانستا ن د معا صر   
ته  ي ليسې ، رابعه بلخسړک ېسوريا ليس، د څلورمه کارته 

آابل ،ېنږد  
)رئيس(رهرو عمرزاد  

     ٠٧٠٠٠٢٩١٩٤                                         ټيلفون 
   info@ccaa.org.af                            ليک بريښنا

                      r_omarzad@yahoo.com   
    www.ccaa.org.af             ويب پاڼه                    

(AUAF) پوهنتون يد افغانستان امريکاي   
( مديرد محصلينو    رضا سرور (

آابل،  داراالمان، سناتوريم  
  )٤٥٨(                                         پوست بکس

      ٠٧٩٧٢٠٠٤٠٠                               ټيلفون 
                               ٠٧٩٤٨٠٠٤٠٠         

  info@auaf.edu.af                       ليک بريښنا
                        admissions@auaf.edu.af         

    www.auaf.edu.af                          ويب پاڼه 

(DAB) د افغانستان بانک  
دالقدير فطرتپع (رئيس)  

                                                                                                                                       لآاب،  اټينا وابن س
                      ٠٢٠٢١٠٠٣٠٣                                  ټيلفون   

            ٠٢٠٢١٠٠٣٠٢  
          ٠٢٠٢١٠٠٣٠١                    

                               ٠٢٠٢١٠٠٣٠٥                                      فکس
       governor.office@centralbank.gov.af    ليک بريښنا

     fdgoverner.office@centralbank.gov.af   
 www.centralbank.gov.af         ويب پاڼه                 

(ATC)  رانسالکا يتخنيک افغان   
 آفايت اهللا ابالغ (رئيس)

advocacy.awn1@gmail.com

hdcaw1994@yahoo.com
hdcaw1994@gmail.com

jack_afg2001@yahoo.com
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  ٠٧٠٠٢٨٦٥٩٨                                              
٠٧٩٩٦٨٩٠٧٩                                                
awn.kabul@gmail.com                             

             
   www.afghanwomensnetwork.org      ويب پاڼه 
  
(HDCAW)  مرکز ياو پراختياي روغتياييد افغان ښځولپاره   

( هرئيس ياجراي  قدسيه مجيد يار (
آابل، سړکی ړد حنظله جومات لومنوی ښار،   

      ٠٧٠٨٢٢٠٦٠٠                               ټيلفون 
                                     ٠٧٠٠٤٩٨٩٧٩                     

٠٧٩٧٤٧٤٨٥٧            
                                 ليک بريښنا

                                                                 
(JACK) د لوړولو دفتر وړتيااو  ېد افغانانو د پوه   

( رئيسد ټولو  يانجنير نور آغا عمر (  
بايسکل  د جای رئيس تم ځای، د وطند داراالمان سړک، 

شا، کابلشرکت تر   
                 ٠٧٧٢٥٠٠١١٨                                     ټيلفون

                                            ٠٧٨٧٨٤٥٤٦٤      
                                    ٠٧٥٢٠٤٤٣٥٩    

         ليک بريښنا
 

کورسونه يونککو يپياوړ يد افغانانو لپاره روغتاي  
(MRCA)   

( رئيسولو ټد  يسيد اشرف الدين عين (  
آابل، سړک ٩٤، سړکپارک ختيځ د د بهارستان ، مينه پروان  

             ٠٧٠٠٢٩٩٣٦٩                                         ټيلفون 
                                                 ٠٧٠٠٦٥٦٨٣٧       

  ٠٠٣٣١٤٠٤٤٩٦٢٦                                      فکس
  kabul.office@mrca-asso.org          ليک بريښنا

                     director@mrca-asso.org          
     www.mrca-asso.org                          ويب پاڼه 

          

(CoAR)  همغږی کوونکید مرستو  لپاره افغانانود   
 عبدالحليم حليم (رئيس)

د (ټلويزيون سړک  اريانآد  ، د داراالمان سړک،دريمه کارته
، کور ٣٧٣ پنځم سړک،) ليسې ته مخامخ يعبدالعلي مستغن

  آابل
                  ٠٧٠٠٢٤٢١٨٠                                          ټيلفون

                                                 ٠٧٠٠٢٨٠٧٢٧                            
                                     ٠٧٠٠٢٨٠٧٢٦      

  coar_kbl@yahoo.com                    ليک بريښنا
     www.coar.org.af                               ويب پاڼه   

(DCA) لپاره د هالنډ کميټه نستاند افغان   
( رئيس عموميد پروگرام  کورئيسند بيمور (  

د بريتانيې د قونسلګرۍ تر څنګ د بهارستان د برج  پروان مينه
آابل، کور ١٠سړک،   ١برق تم ځای   

                                                 ٠٧٩٩٣٧٥٥٥٢        
                                                 ٠٢٠٢٢٠٠٦٤٣  

  briscoe_raymond@yahoo.co.uk    ليک بريښنا
     www.dca-vet.nl   ويب پاڼه                 

(CCAA) هنرونو مرکز ود افغانستا ن د معا صر   
ته  ي ليسې ، رابعه بلخسړک ېسوريا ليس، د څلورمه کارته 

آابل ،ېنږد  
)رئيس(رهرو عمرزاد  

     ٠٧٠٠٠٢٩١٩٤                                         ټيلفون 
   info@ccaa.org.af                            ليک بريښنا

                      r_omarzad@yahoo.com   
    www.ccaa.org.af             ويب پاڼه                    

(AUAF) پوهنتون يد افغانستان امريکاي   
( مديرد محصلينو    رضا سرور (

آابل،  داراالمان، سناتوريم  
  )٤٥٨(                                         پوست بکس

      ٠٧٩٧٢٠٠٤٠٠                               ټيلفون 
                               ٠٧٩٤٨٠٠٤٠٠         

  info@auaf.edu.af                       ليک بريښنا
                        admissions@auaf.edu.af         

    www.auaf.edu.af                          ويب پاڼه 

(DAB) د افغانستان بانک  
دالقدير فطرتپع (رئيس)  

                                                                                                                                       لآاب،  اټينا وابن س
                      ٠٢٠٢١٠٠٣٠٣                                  ټيلفون   

            ٠٢٠٢١٠٠٣٠٢  
          ٠٢٠٢١٠٠٣٠١                    

                               ٠٢٠٢١٠٠٣٠٥                                      فکس
       governor.office@centralbank.gov.af    ليک بريښنا

     fdgoverner.office@centralbank.gov.af   
 www.centralbank.gov.af         ويب پاڼه                 

(ATC)  رانسالکا يتخنيک افغان   
 آفايت اهللا ابالغ (رئيس)

advocacy.awn1@gmail.com

hdcaw1994@yahoo.com
hdcaw1994@gmail.com

jack_afg2001@yahoo.com

 )ترکمنستان سفارت ته مخامخ(وزير اکبر خان، ديارلسم سړک 
آابل اتم کور، ،څهدريمه کو ڼې خوا تهکي  
                                                 ٠٧٠٠٢٧٨٢٦١                            ټيلفون 

                                          ٠٧٨٨٢٢٨١١١             
                                          ٠٧٧٦٦٦٥٥٥٠   

  atc@atcafghanistan.org          ليک بريښنا
   eblaghk@atcafghanistan.org                

www.atcafghanistan.org             ويب پاڼه 
 

(IWA)  څارونکی بشپړتياد افغانستان د   
 يما ترابی (رئيس)
، د ښاروالۍ ور، د قومندان ګدا سړکک   کلوله پشته  ٦١

  بالکونو ته مخامخ 
  ٠٧٠٧٦٨٣٧٨٧                                   ټيلفون

                                          ٠٧٩٩٢٧١٦٢٤ 
   yama.torabi@gmail.com           ليک بريښنا

   Karolina.olofsson@iwaweb.org                     
            www.iwaweb.org                      ويب پاڼه

(ACSP)  د افغانستان د بشپړ ثبات انځور 
( رئيس ېد څانګ  الساندرو ماسترانتونيو (

آابل ،يقوماندان نود ځواکود ايساف د مسعود سړک،   
                      ٠٧٩٩٥١٢١٤٧                                         ټيلفون 

                    ٠٧٠٦٠٠٦١٨٤       
   necmi.koksal@hq.isaf.nato.int       ليک بريښنا

alex.mastrantonio@hq.isaf.nato.int                                                                                                                      
        

(AHRO) و سازماننحقو يد افغانستان د بشر   
 لعل گل لعل (رئيس)

آابل ،کور ٤١قلعه فتح اهللا، د نصوارو پايکوب، لسم سړک،   
                         ٠٧٠٠٢٠٣٨٦٦                                          ټيلفون 
                                                  ٠٧٩٩٦٧٢٤٠٤                

      بريښنا ليک  
                            ahro.lal@gmail.com        

www.ahro.af                         ويب پاڼه 

(AIHRC) حقونو خپلواک کميسيون يد افغانستان د بشر   
( رئيساجرايي   محمد موسی محمودي (

آابل ،پل سرخ، دريمه کارته  
   )٨٢٩(                                        پوست بکس

      ٠٢٠٢٥٠٠٦٧٦                                          ټيلفون 
                                                  ٠٧٩٤٦٣١٨١٦     

                                                  ٠٧٠٠٢٧٦٢٨٣  

  ٠٠٩٣٢٠٢٥٠٠٦٧٧                                فکس
     mahmodi@aihrc.org.af                   ليک بريښنا

                              aihrc@aihrc.org.af        
www.aihrc.org.af                          ويب پاڼه 

(ACSS)  ونو د مالتړ ادارهخدمت ملکي د افغانستان د   
( مشر ډلېد   مارک ګرب (

، آابلسړکی ړومل يعقوب څلورالری، جيحاد   
  ٠٢٠٢٢٠٣٩٠٥                                ټيلفون 

    www.usaidacss.org                            ويب پاڼه 
   

فالح –موسسه  ېاو بيارغون ېد افغانستان د بيا جوړون  
(ARRAF)  

لودود حاذقعبد ا (رئيس)  
آابل، کور ٨٤٠قلعه فتح اهللا، اووم سړک،   

  )٢٨٩(                                    پوست بکس
       ٠٧٧٧٦٩٨٠٦٩                                            ټيلفون 

                                                   ٠٧٩٧٢٢٨٩٠٤    
  arrafafg@yahoo.com                        ليک بريښنا

 
 (RAFA) موسسه ېد افغانستان د بيارغون   

يانجنير عبدالرشيد غياث (رئيس)  
آابل، کور ٣٠٥، سړکڅلورم تايمني،  

  ٠٧٠٠٢٧٧١٢٤                                          ټيلفون 
  rafa_org@yahoo.com                      ليک بريښنا

 
 (ECW) ښوونيز ان د بيوزلو ښځو او نجونو لپاره د افغانست

مرکز اوروزنيز   
 ملكه قانع (رئيس)

آابل، سړک يدفتر، دويم فرع د حقونو د بشر، دريمه کارته  
            ٠٧٠٠٢٧٦٠٦٥                                    ټيلفون 
                                            ٠٧٩٩٣٢٣٣٠٩       

  ecw_afghanistan@yahoo.com    ليک بريښنا
             arezo_qanih@yahoo.com        

 
 (APAP)  پروژه مرستندويه د افغانستان د پارلمان   

 والتر گوارا (رئيس)
کور،  شپږمه ناحيه  ٥٣٧ / B ، د داراالمان سړک، دريمه کارته

 اتمه کوڅه د شورا  ترڅنګ 
  ٠٢٠٢٥٠٠٩٤٠                                     ټيلفون 

ahro98@yahoo.com
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                                             ٠٧٩٥١٠٤١٣٦      
                                walterguevara@sunyaf.org      ليک بريښنا

                                      info@sunyaf.org        
  www.sunyaf.org                           ويب پاڼه                 

                          
(AISA) د مالتړ اداره ونېد افغانستان د پانګ   

( مرستيال رئيسد   نسيم اکبر (
آابل ،بهرنيو چارو وزارت ته مخامخ ټ، داه محمود غازی واش  
                      ٠٧٠٠٢٨٨٣٠٤                                     ټيلفون 

                                             ٠٢٠٢١٠٣٤٠٤    
                                             ٠٢٠٢١٠٣٤٠٢              

  naseema@aisa.org.af                ليک بريښنا
                          invest@aisa.org.af        

         www.aisa.org.af            ويب پاڼه                           
       

(WADAN) د افغانستان د پرمختګ لپاره خيريه اداره  
يعنايت اهللا نياز (د پروگرام آمر)  

 ٦ دريم سړک، د هبوري، د جوانمرد قصاب جومات ته نږدې،
آابل کور،  

  )١٠٠٤٣(                                      پوست بکس
  ٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨                                         ټيلفون 

                                                 ٠٧٥٢٠١٥١٧٨      
            ليک بريښنا

                                   info@wadan.org                  
   www.wadan.org         ويب پاڼه                          

  

(ARSJF) ټولنيز عدالت بنسټو او ند افغانستان د حقو   
( رئيس ياجراي  اجمل سوله مل (

او د  ېولنټ يمدن دسړک،  عموميالمان ا، د داردريمه کارته
آابل،  ې ودانۍ کېيوپه دفتر سره  ې لهشبکد و نبشر د حقو  
  )٥٦٠(                                      پوست بکس

  ٠٧٠٧٤٤٦٧٢٤                                         ټيلفون 
                                                ٠٧٠٠١٩٣٥٤٠    

                       arsjf.foundation@gmail.com   ليک بريښنا
ajmalsolamal@yahoo.com                                   

 
 (AIL) انستيتيوت ېد افغانستان د زدکړ   

( هرئيس ېاجراي نه يعقوبیسکي (  
، د ميراحمد جومات اش، د سينما بهارستان تر کور  ٦٣   

آابل، مينه پروان، دويم سړک  ترڅنګ  

                ٠٧٠٠٢٨٤٣٢٦                                      ټيلفون 
                                       ٠٧٥٢٠٠٠٨٩٤   

  ail.kabul09@gmail.com                      ليک بريښنا
  www.creatinghope.org/aboutail           هويب پاڼ 
               

(RCSA)  و څيړنو مرکزسيمه ييزد افغانستان د   
 احمد اهللا نويد (مرستيال)

آابل،  تم ځای وروستیپوهنتون کابل د   
  ٠٧٩٩٨١٤٠٢٢                                       ټيلفون 

                                               ٠٧٥٢٠١١٢٥٠    
  aanawid@yahoo.com                    ليک بريښنا

                          a.naveed@rscaf.org        
      www.rscaf.org                                   ويب پاڼه

(EPAA) د افغانستان د صادراتو د پراختيا اداره  
 احمد جواد (اجرايي مدير)

آابل، سړک، دويم اشترې ليس يعالد د سوريا ،تهرڅلورمه کا  
   ٠٧٥٢٠٢٤٥٥٠                                       ټيلفون 

                                               ٠٧٧٨٩٠٢٣٠٦   
  pakeezah.feroz@epaa.org.af       ليک بريښنا

                              info@epaa.org.af        
      www.epaa.org.af     ويب پاڼه                      

                 

(ASA) يد افغانستان د علومو اکاډم   
( مرستيال ېمو د څانګعلو يد بشر  نصراهللا منگل (

آابل، نوی ښار، یرالد شير پور څلور   
  ٠٢٠٢١٠٢٩٢١                                ټيلفون 

                                             ٠٧٠٠٩٧٩٨٥٦    
دفتر سازمانونو د ساتنېد افغانستان د غيرحکومتی     

(ANSO)  
)هرئيس( نايس لي  

   ٠٧٩٩٣٢٣٧٩٢                                      ونټيلف 
                                            ٠٧٩٩٣٢٢١١٦        

  central@afgnso.org                   ليک بريښنا
                                        

    www.afgnso.org  ويب پاڼه               

(SPACH) ټولنه ېميراثونو د ساتن يد افغانستان د فرهنګ   
( ېنکوکوو همغږېد پروګرام  رودريگس زاانا رو (  

، آابلکور  ٣٣٩ تايمني، اکسفام دفتر ته مخامخ، لومړی سړک  
     ٠٧٠٠٢٨٥٨٥٩                                     ټيلفون 

  info@spach.info                         ليک بريښنا

central2@afgnso.org

inayatniazi2000@yahoo.com 
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                         anarodriguez@spach.inf            
         www.spach.info                            ويب پاڼه 

       
موسسه ېبازار د بيارغون زڼيهد کرکې افغانستان  په  

(RAMP)   
آابل، يسخ ېآارت، وزارت او مالدارۍ ابو لګولو ،کرهڼېد   

)مشر( لويس فاورو  
             ٠٧٩٩٢١١٢٠٦                                    ټيلفون 

  ssultani@ramp-af.com              ليک بريښنا
          www.ramp-af.com                       ويب پاڼه 

(NPO/RRAA)  هټولن ېيارغونبد افغانستان د کليو د   
( آمر يادار  محمد عارف يوسفزی (

ون ته يلويزټيو ډد آريانا را( سړکد داراالمان ايوب خان مينه،  
آابل کور، ٦٦٩، اوومه ناحيه) مخامخ  

  ٠٧٠٧١٠٤٨٨٢                                    ټيلفون 
                                        ٠٧٠٦٨٠٠٨٢٤                                

                                            ٠٧٠٠٢٧٧٤٤١ 
   arifyousufzai@nporraa.org.af    ليک بريښنا

       info@nporraa.org.af                     ويب پاڼه
 

 (AREDP) د پراختيا پروګرام دپانګونې د افغانستان د کليو   
( سرپرست -رئيساجرايی   غزال حارث (

 هدريم ،کور ١٠٧١، موزيک ليسې ته نږدې، يسرای غزن
آابل، ناحيه  

     ٠٧٥٢٠٢٢٣١٠                                       ټيلفون 
                                               ٠٧٩٧٢٨٤٤٥٨    

  info.aredp@mrrd.gov.af               ليک بريښنا
                     ghizaal.haress@mrrd.gov.af        

 
 (ARDPO) سازمانپراختيا او سولې د  د افغانستان د کليو   

)د اړيکو مسوول( يسيالب وزير  
آابل،  مخامخ، استانبول رستورانت ته سړک ېمطبعد   

  )٤٤٥(                                            پوست بکس
 ٠٧٠٠١٩٣٥٤٠                                        ټيلفون 

   ardp.org@gmail.com                    ليک بريښنا
 

ښوونکو لپاره د ښوونيزو مرستو د سيسټمونو جوړولد    
(BESST)   

د ارلالنو -جوليو راميرس (رئيس)  
آابل ، کور ٥ سړک ، ١٥ن، وزير اکبر خا  

  ٠٧٠٧٨٢٥٢٦٦                                 ټيلفون 
  julior@caii.com                                  ليک بريښنا

         www.caii.com  ويب پاڼه                       

(CFA)  صندوقيوال نړد افغانستان د ماشومانو   
( هرئيسد ټولو  لوکسين. انا مری جی (  

آابل، نا حيه ٦، کور ٥٨٤ ،دريمه کارته  
  )٥٢٦٤(                                          پوست بکس

  ٠٧٩٨٢٠٥٩٥٢                                 ټيلفون 
                                ٠٧٩٦٨٢٩٩٦٥    

     alocsin@afghanistan.childfund.org   ليک بريښنا
  www.childfund.org                                ويب پاڼه 

سکرس ښوونيز اوروزنيزد افغانستان د ماشومانو   
(MMCC)  

( انرئيس ياجراي و بريت ميولحوسناديويد ميسن  (  
د  ي لور تهښ سړکويم ، دسړکد داراالمان ، دريمه کارته

آابل، )اشد خواجه مال جومات تر(نه وروسته  ېليس ېحبيبي  
  ٠٧٠٠٢٢٩٩٧٥                                  ټيلفون 

                                                ٠٧٠٠٢٨٠١٤٠          
                                                ٠٧٠٠٢٩١١٢٠  

                                                ٠٧٠٠٢٢٩٩٨٧    
  circus@afghanmmcc.org              ليک بريښنا

     www.afghanmmcc.org      ويب پاڼه  

(HTAC)  همرست سرهد افغان ماشومانو   
 محمد شريف (ددفتر آمر)

، آابلکور ٢٤٨ سړک، ٤ ، دريمه کارته  
  ٠٧٩٩٦١٩٦٤٧                             ټيلفون 

         ٠٧٠٠٢٩٦٤٦٢   
              kabul@htac.org                        ليک بريښنا

          www.htac.org                                          

(AIBA) ټولنه هپلواکخفغانستان د مدافع وکيالنو د ا   
 روح اهللا قاری زاده (رئيس)

د  ۍارنوالڅ ې، حنظله جومات، د لوييعقوب څلورالری  حاجيد
آابل،  ی سړکړلوم، ته مخامخ ېدرواز يولخد ۍودان ړېز  
                  ٠٧٠٠٢٢٣٥٩٥                                   ټيلفون 

                             ٠٧٩٩٧٢١٤٦٩                 
                              ٠٧٠٠٢٠٣٢٥٠      

  president@aiba.af                    ليک بريښنا
                 rqarizada@yahoo.com             

   www.aiba.af                                 ويب پاڼه 
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(ACSFO) سازمان ېمجتمعد  ېټولن يد افغانستان د مدن   
( رئيس  ياجراي  انجنيزعزيز رفيع (

نوی ، )زيږنتون ته مخامخ ۍمالل(، شهرآرا واټ کور   ٤٨   
آابل، ښار  

         ٠٧٩٣٥٥٩٤٢٤                                    ټيلفون 
  pr@acsf.af                               ليک بريښنا

                                  info@acsf.af          
www.acsf.af/www.acsf-rc.com        ويب پاڼه 

(CAWC) کميټه ۍسيمو د سوکال يد افغانستان د مرکز   
 نيک محمد احمدی (رئيس)

آابل،  سړک، د غالم حيدر خان ید برج برق تم ځاکلوله پشته   
  ٠٧٩٩٣٠١٨٠٢                               ټيلفون 

                             ٠٧٠٠٢٧٩٣٠٦    
   cawckabul@yahoo.com          ليک بريښنا

        Nikahmadi64@hotmail.com        
 

 (AIAS) د افغانستان د مطالعاتو امريکايې انسټيټيوټ  
( آمر يادار  روح اهللا امين (

 د انصاري څلور الری، د کلوله پشتې سړک،  کيڼ لورته
آابل، نوی ښار، کور ١٤٢لومړۍ کوڅه،   
  )١٧٠٨(                                           پوست بکس

     ٠٧٠٠٢٥٢٢٥١                                  ټيلفون 
                                               ٠٧٠٠٠٢٢٥٧٨   

                              ٠٧٠٨٣٢٤٢٠٩  
  rohullahamin@yahoo.com          ليک ابريښن

                     AIAS.KBL@gmail.com                   
      www.bu.edu/aias                            ويب پاڼه  

   
موسسه بيارغولود افغانستان د معلولينو د پيغام رسولو او   

(ORMDA)   
( لويکو مسوړد ا يمحمد امين ذک (  

آابل،  سړکلسم قلعه فتح اهللا،   
  ٠٧٠٠٢٨٥٤٧٠                                       ټيلفون 

                                  ٠٧٠٠٩٠٩٥٩٠             
٠٧٠٠٤٨٠٠٠٩        

 
 (AIMS) د افغانستان د معلوماتو د انسجام اداره  

( سرئياجرايي  نينيک مارت (  
کيڼ لور ته لومړۍ فرعي (وزيراکبر خان، پنځلسم سړک 

آابل ،کور ١٠٧٠ ،)کوڅه  
  )٥٩٠٦(                                      پوست بکس

     ٠٧٩٩١١٧٥٦٥                                ټيلفون 
                                ٠٧٨٦٠١١٥٥٦     
                                ٠٧٠٠٢٤٨٨٢٧           

  info@aims.org.af                        ليک بريښنا
             abdul.majeed@aims.org.af          

        www.aims.org.af                           ويب پاڼه  
        

 غږۍ او پراختياد هم ستراتيژۍ يايپراختي يد افغانستان د مل
 عمومي ېرياست ،دبوديج ۍاو ستراتيژ ۍ، د پاليساداره

 رياست
(ANDS)   

رياست ۍستراتيژ ييد افغانستان د ملي پراختيا  
)رئيسد بوديجې عمومي (وحيداهللا ويسي   

آابل، پشتونستان واټ، وزارت ېد مالي  
  ٠٧٩٩٠٥٣٦٥٧                                     ټيلفون 

                            ٠٧٠٠١٨٢٦٢٣    
   waissian@gmail.com                ليک بريښنا

                          info@ands.gov.af           
          www.ands.gov.af                         ويب پاڼه 

(ANSO) غانستان د نويد صحت موسسهد اف   
يجعفري عل (مدير)  

آابل کور،  ٧٥٦سړک، ١٤، دريمه کارته  
  ٠٧٩٨١٧٤٩١٥                                   ټيلفون 

                                           ٠٧٩٩٠٧٤٠٤٨   
                  ٠٧٩٩٤١٨٣١٣         

                 payeshco@gmail.com              ليک بريښنا

       wood2samt@yahoo.com  
       www.anso.af ويب پاڼه                       

(ACDO) سازمان پراختياد  ېټولن ځايي د افغانستان د   
( رئيس ياجراي کزر واعظگل  (  

 ۍد سرسبز، نا حيه ٤مخامخ، ته  ېليس  ېتاجور سلطاند 
آابل، یرالڅلور  

    ٠٧٠٠٢٨١٩٩١                              ټيلفون 
        ليک بريښنا

 
حاکا– ېمرست يد افغانستان د ښځو او ماشومانو لپاره بشر  

(HAWCA)   
( هرئيس غفار ۍسيل (  

ر شميره د سيلو د  تيلو د ټانک سړک د کو Pخوشحال مينه، 
   آابل،يهناح ٥، ١١٣٧

  )١٢٦١(                                     پوست بکس

acdo1232003@yahoo.com 
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 ٠٧٠٦٦٦٢٣٢٧                                  ټيلفون 
                          ٠٧٩٧٠٧٥٩٧٦   
                            ٠٧٠٨٢١٦٥٦٦  

  sghaffar@hawca.org               ليک بريښنا
                     hawca@hawca.org        

       www.hawca.org                      ويب پاڼه 

(AWC) ولنهټو ځد افغانستان د ښ   
يفتانه اسحاق گيالن (رئيس)  

آابل ، کور ٦١کلوله پشته، د برج برق تم ځای،   
  )١٩١٣(                            پوست بکس

  ٠٧٩٩٨٨٨١١٨                                 ټيلفون 
                                        ٠٧٠٠٠٤٩٩٨٠    

  awcafgh@yahoo.com             ليک بريښنا
www.afghanistanwomencouncil.org هويب پاڼ   

(AWNF) و نوی بنيادد افغانستان د ښځ   
( هرئيس  فريده شيرزوی (

آابل، اپارتمان٢٩ څلورم مکرويان، شلم بالک،  
  ٠٧٠٠٢٠٣١٦١                     ټيلفون 

                       ٠٧٧٢١٠٩٤٢٥     
     ليک بريښنا

 
(SAB) د افغانستان سره د بلجيم د پيوستون اداره  

( مدير ړپوړیلو يادار يجواد رسول (  
، آابلکور ١٥٨٩ته مخامخ،  ېرحمن بابا ليس ،يد هبور  

  ٠٧٩٩١٩٣٤٨٦                                  ټيلفون 
                                          ٠٧٩٧١٩٤٩١٦    

  ٠٠٣٢٤٢٣٧٩٣٣١                                فکس
   headsab@yahoo.com             ليک بريښنا

                         sab_adm@yahoo.com        
        www.assosab.be                   ويب پاڼه 

(SA)  د پيوستون موسسهسره د افغانستان   
( رئيسد ټولو  يدعحسن الس (  

 ٤١،ېوار ته نږدنص، پای کوب سړکلسم ودوقلعه فتح اهللا، 
آابل،  کور  

                                         ٠٧٩٩٣٠٣٦٣٣                                   ټيلفون 
                                           ٠٧٧٤٠٤٥١٤٤           

                                           ٠٧٧٧٦٠٧٧٣٢  
               ليک بريښنا

       afg.cdm@solidarites-afghanistan.org    
afg.adm.coo@solidarites-afghanistan.org        

       www.solidarites.org                        ويب پاڼه  

روزنيزه پروژهد افغانستان لپاره د بی بی سي       
(BBC-AEP)    

يمحمد شفيق حکيم (رئيس)  
آابل ،کور  ٢٧١  ، لومړی سړک،قلعه نجارا ،خير خانه  

  ٠٧٠٠٢٨٥٢٤٠                            ټيلفون 
                        ٠٢٠٢٤٠٠٤٩٥   

                                         ٠٧٠٠٢٥٧١٧٢                                
  aep.bbc@gmail.com              ليک بريښنا

             asef_omar@yahoo.com        
  www.bbcnazer.com                    ويب پاڼه 

(ABR) هادار ېد افغانستان د بيارغون   
يانجنير احمد ابراهيم حيدر (رئيس)  

آابل ،کور ٢٦٠٨ولسم سړک، وتايمني واټ، ي  
                                   ٠٧٠٠٢٩١١٠٤                                ټيلفون 
                           ٠٧٥٢٠١٩٦٤٢      

    abr.kabul@gmail.com           ليک بريښنا
      
 
مالتړ  د  ونېد افغانستان لپاره د کوچنيو پورونو د پانګ 

   (MISFA)اداره
( هرئيس يکا ترين فقير (  

آابل، کور ١٩٥، د عصمت مسلم کوڅهنوی ښار،   
  ٠٧٩٩٤٩٩٥٠٥                               ټيلفون 

                                       ٠٧٠٠٢٩٥٤٧٤       
   info@misfa.org.af                ليک بريښنا

                jamil.danish@misfa.org.af                 
          www.misfa.org.af  ويب پاڼه                 

(AADA) هادار ياختااو پر ېد افغانستان د مرست   
( رئيسد پروګرام   عبدالرحمن شهاب (

آابل ،کور١٩٢د پل سرخ څلور الری،  دريمه کارته،  
  )٢٠٠٦(                                     پوست بکس

  ٠٧٩٩٤٧٨٦١                            ټيلفون 
                          ٠٧٨٦٦١١٣٢٥   

  arahman@aada.org.af           ليک بريښنا
              aada.kabul@gmail.com        

       www.aada.org.af  ويب پاڼه                

(ARC) کميټه ېد افغانستان لپاره د مرست   
 محمد عمر ستانکزی (د دفتر مشر)

abr_kabul1@yahoo.com             

eslom_2006@yahoo.com
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آابل، کور ١سړک،  ١زيارت تر ښا، د د شاه شهيد  
     ٠٧٠٠٢٨٧٦٠٦                                 ټيلفون 

  arckabul@live.com                 ليک بريښنا
                  kabularc@gmail.com        

 
 (AINA)  آينه -د افغانستان مطبوعاتی او کلتوری مرکز   

( رئيسد ټولو   براجش ورما (
آابل، نوی ښار، ناحيه ١٠،  کور  ٢١،د څلور الرید شهي  

  ٠٧٠٠٢٣٨٩٥٥                                ټيلفون 
                                         ٠٧٩٩٣٣٣٨٨٨   

                           ٠٧٩٩٨٢٩٨٠٨  
    ليک بريښنا

          www.ainaworld.org  ويب پاڼه               

(RTA) راډيو تلويزيون يد افغانستان مل   
( رئيسد نړيوالو اړيکو  يانجينر عبدالرحمان پنجشير (  

آابل، مسعود څلورالرېد د لوی مسعود سړک،   
  )نهاخ هد کابل عمومي پوست ٥٤٤(  پوست بکس

  ٠٢٠٢١٠٢٤٨٧                               ټيلفون 
                                              ٠٧٩٩٣٢١٨٢٣      

  fr_rta@yahoo.com                      ليک بريښنا
                  panjshiriar@yahoo.com       

  
(GPA) موخه هافغانستان نړيوال   

 رمضان زيب (رئيس)
  آابل، ناحيه ١٣ سړک، ٢پل خشک،

  ٠٧٩٩٣٧٣٩٥٧                                  ټيلفون 
  gpa_org@yahoo.com                  ليک بريښنا

                  ramzanzaib2002@yahoo.com   
      www.globalpointafghanistan.org       ويب پاڼه 

(ATD) د افغانستان ټايمز ورځپاڼه  
)مسوولد اړيکو( عبدالصبور سرير  

آابل، اشکاردان پوهنتون تر د پروان، م هدو  
  ٠٧٠٨٩٥٤٦٢٦                                       ټيلفون 

     afgtimes@yahoo.com                   ليک بريښنا

           saboorsareer01@yahoo.com          
 

 (ACCI) خونهو او صنايع ۍد افغاننستان د سوداګر   
( مدير ياجراي  محمد قربان حق جو (

آابل،  ترڅنګ ېد کابل نندار ،چمن يحضور  
  )٢٣٣(                                 پوست بکس

        ٠٧٩٩٤٦٢٣٨٨                                  ټيلفون 
                            ٠٧٩٩٨١٠١٨٤                       

                             ٠٧٥٢٠٢٥٨٥٤       
  ٠٧٧٦١٠٠١٦٦                             فکس
  info@acci.org.af                     ليک بريښنا

                         ceo@acci.org.af        
            www.acci.org.af                         ويب پاڼه

(ANCB) اداره همغږۍمؤسسو د  يد افغانی غير دولت   
( يکوونک یهمغږموسسو يد غير دولت يصداقت عل (  

لومړی  تابان روغتون ته نږدې، دريم سړک، ،پروژه تايمنيد 
آابل، کور  

  ٠٧٠٠٢٠٠٢٦٦                          ټيلفون 
                          ٠٧٩٩٣٣٣٦٢١    

  ancb@ancb.org                    ليک بريښنا
                      admin@ancb.org            

               www.ancb.org                          ويب پاڼه 

 
(CAF) دفتر ېد افغان کورنيو د پاملرن   

( رئيسولو ټد  يير رسولذمحمد ن (  
 ېمړۍ برخه، د پروفيسر رسول امين د ليسد خوشحال خان لو

ناحيه،آابل ٥، کور ١٧١ ،لور ته ځلويدي  
  )٥٨٢٢(                                   پوست بکس

    ٠٧٩٩٠١١٠٥٢                               ټيلفون 
                        ٠٧٧٧٨٢٢٣٠٥      
                          ٠٧٩٩٣١١٦١٩     

  cafkbl@gmail.com               ليک ريښناب
            naimrassa@gmail.com        

 www.caf.org.af                         ويب پاڼه 

 
(VAWR) يوډغږ را ځېد افغان ښ   

 جميله مجاهد (رئيس)
آابل، شرکت ترڅنګ ي دد رحيم ګرديزسالنګ واټ،   

  ٠٧٠٠٢٧٥٠٨٩                                 يلفونټ 
   jmujahed@yahoo.com           ليک بريښنا

             jamila_mujahed@yahoo.com        
 

 (EM) نيزهواو يد اقتدار مل   
يرضوان يسيد محمد عل (اډيټ کوونکی)  

ه څد وکيل صمد کوجومات ته مخامخ،  د عمر جان قندهاري
آابل،   کور ٢ ،)لورته ڼکي(  

bkverma100@hotmail.com
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  ٠٧٩٩٣٤٨٧٩١                                 ټيلفون 
                                         ٠٧٩٩٢١١٣٤١    
  eqtedaremelli@yahoo.com    ليک بريښنا

            
          www.eqmweekly.com.af            ويب پاڼه 

(MoEC) د اقتصاد وزارت  
ارغنديوال يعبدالهاد (وزير)  

د بهرنيو (واټ  يشاه محمود غاز یرالد ملک اصغر څلور
آابل، )چارو وزارت ته مخامخ  

     ٠٢٠٢١٠٠٣٩٤                                   ټيلفون 
                                           ٠٧٠٠٢٦٣٧٤٨    

                                           ٠٢٠٢١٠٠٣٩٤  
    khalid.rahmani@gmail.com     ليک بريښنا

          hadiafghan52@yahoo.com  
    

  )Feker( څيړنيزه موسسهې درملند فکر د روان 
  )فتر مسوولد د( عباس پاينده نيک
  د سيد جمال الدين افغان څلور الرې ته نږدې،  څلورمه کارته

  د باختر پوهنتون تر څنګ
                  ٠٧٩٥٦٨٦٢١٦                            :ټيلفون

                         
 (Oxfam GB) مؤسسه يب يد اکسفام ج   

( رئيسد ټولو  نویيمانوهر ش (  
آابل ،لسمه ناحيهکور،  ٣٩٨ ، سړکړی لومقلعه فتح اهللا،   
  )٦٨١(                                      پوست بکس

  ٠٧٩٨٤١٣٨٦٨                               ټيلفون 
                                       ٠٧٩٩١٠٩٧٦٨  

                           ٠٢٠٢٢٠٣٦١٣  
                               ٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٤٥٠٠٧  

  mshenoy@oxfam.org.uk       ليک بريښنا
            oxfamkbl@oxfam.org.uk        

      www.oxfam.org.uk                    ويب پاڼه  

(Oxfam Novib) د اکسفام نويب موسسه  
 نيټي بارګوا (د پروګرامونو آمر)

آابل کور، ١١٤١، سړک ٥ اهللا، قلعه فتح  
  )٦٨١(                                     پوست بکس

            ٠٧٩٦٠١٠٠٤٥                                 ټيلفون 
    neeti.bhargava@oxfamnovib.nl   ليک بريښنا

       www.oxfamnovib.nl                     ويب پاڼه

(ActionAid)  افغانستان -اکشن ايډ  
( رئيسد ټولو  اديکاری گاين بهادر (  

سرک ته  ېنادريه ليس، سړک وهاج روغتون، ٩٩/٤١٩  کور
آابل حصه،  ړۍلوم د پروان مينې ،مخامخ  
                         ٠٧٩٩٠٤٣٦٥٦                  ټيلفون

                        ٠٧٩٧٠٧٥٩٧٩                     
                        ٠٧٩٩٧٥٨٦٨٧  

  ٠٢٠٢٢٠٣٧٥٦                          فکس
  gb.adhikari@actionaid.org    ليک بريښنا

       Zarrena.Vasquez@actionaid.org           
              www.actionaidafg.org              ويب پاڼه  

(ACF) د اکشن فيم موسسه  
( رئيسولو ټد شوات سارافښا (  

نوی ، )ېته نږد ۍد اتصاالت ودان( سړکجومات  ي دد هرات
  آابل، ښار

  ٠٧٩٩٥٦٦١٢٨                                ټيلفون 
  hom@af.missions-acf.org      ليک بريښنا

                  kabul@af.missions-acf.org         
   www.actioncontrelafaim.org    ويب پاڼه

          
(Altai) دفتر يد الټای مشورت   

 اريک ديوين (رئيس)
آابل، قلعه فتح اهللا  

                                  ٠٧٩٩٨٨٨١١١                          ټيلفون 
                                         ٠٧٩٩٨٨٨٦٦٦     

          edavin@altaiconsulting.com  ليک بريښنا
info@altaiconsulting.com                                                      

           www.altaiconsulting.com          ويب پاڼه
   

(MSD) د ام، اس، ډی  موسسه  
 کين ايسر (رئيس)

آابل کور، ٧٥ې تر شا،ليس يغازد  جمال مينه،  
        ٠٧٩٧٨٣٨٨٩٥                               ټيلفون 

  info@msdev.org                   ليک بريښنا
www.msdev.org                       ويب پاڼه 

(MDC) موسسه ۍپاکد ماين  ي، سيد ام، ډ   
يمحمد شهاب حکيم (رئيس)  

دفتر ته  بريښنا، د کابل لور تهلويديځ  ۍغونډد د مرنجان 
آابل، لومړی مکروريان، مخامخ  

  ٠٧٠٧٨٥٨٩٠٨                                ټيلفون 
                                        ٠٧٠٠٢٢٢٨٧٧              

alirezvani2006@yahoo.com 
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                           ٠٧٥٢٠٢١٨٠٨  
  ٠٠٩٣٢٠٢٣٠٠١٣٥                             فکس
  mdcafghan@hotmail.com      ليک بريښنا

            mdcafghan@yahoo.com        
 www.mdcafghan.org                  ويب پاڼه 

(ABCNews) موسسه نشراتي خبري ېد امريک   
 عليم آغا (پروديوسر)

کوڅه،  ۶کيڼ لور ته  سړک، ١٥نوی ښار، شير پور،  
آابل، کور١٠٢٤  

  ٠٧٩٩٥٦٩٦٩٢                          ټيلفون 
                                        ٠٧٩٦٦٣٠٣٨٠   

                          ٠٧٠٠٣٠٠٤٥٦  
  aleem.agha@abc.com          ليک بريښنا

             nicholas.s.schifrin@abc.com            
               www.abcnews.com                  ويب پاڼه 

(USA) څانګه چارود عامه /سفارت ېد امريک   
آابل، سړکد لوی مسعود   

  ٠٧٠٠١٠٨٢٧٨                          ټيلفون 
                                        ٠٧٠٠١٠٨٢٧٧    
    mansoorsx@state.gov             ليک بريښنا

     www.kabul.usembassy.gov      ويب پاڼه   
          

 (VOA Ashna)  د امريکا غږ، آشنا راډيو ټلويزيون 
م شينواریامحمد اکر (همغږی کوونکی)  

، آابلرکو ٢٦  ،وزير اکبر خان، پنځلسم سړک  
  )٢١٤(                                   پوست بکس

      ٠٧٥٢٠٠٤١٦٦                                   ټيلفون 
                                          ٠٧٩٩٧٧٤٤٧٧   

                       ٠٧٠٠٢٧٧١٩٨    
                               ٠٤٩٩ ٨٩٨٥ ٢١٦ ٠٠٨٨  
  ٠٠٤٢٢٢١١٢١٩١٣                                کسف

  eshinwari@yahoo.com             ليک بريښنا
                eshinwari@hotmail.com        

     www.voanews.com  ويب پاڼه               

(IFES)  نړيوال سازمان ټاکنيزو سيسټمونود   
( پالوې مشرد   کرينه پريلی (

آابل،  ناحيه ۶ کور، ٣٠٢،ييکلوپ ګوالي د عسکرشش درک   
  ٠٧٩٥٩٩٤٥٦٤                             ټيلفون 

                                           ٠٧٠٠٢١٥١٧٠    
  cperelli@ifes.org                      ليک بريښنا

                     wshadman@ifes.org         
     www.ifes.org  ويب پاڼه                           

(Indonesia) د اندونيزيا سفارت  
 حرمان هدايت (سفير)

آابل، نوی ښار، ټوا ۍماللد   
  )٥٣٢(                            پوست بکس

     ٠٢٠٢٢٠١٠٦٦                                    ټيلفون 
  ٠٢٠٢٢٠١٧٣٥                                      فکس
  kabul.kbri@deplu.go.id           ليک بريښنا

 
 (CHA)  اداره دهمغږۍمرستو  بشريد   

( رئيس يادار  غالم علی فگارزاده (
امنيت  مليددخوشحال خان مينې د جيم برخه، قنبر څلورالری 

آابل ،ناحيه ٥ز ته مخامخ،  مرک زروزني  
          ٠٧٠٠٢٩١٧٢٢                                ټيلفون 

  fegarzada@cha-net.org        ليک بريښنا
                    admin@cha-net.org           

        www.cha-net.org                  ڼهويب پا  

 
(ARI)  يريه انستيتيوتخد انصار   

( اړيکو مدير يود بهرن  رضا سدودينی (
سره صليب د (څخه وروسته  ېڅلور الر له يعقوب حاجيد     

آابل، نوی ښار،  )ېته نږد دفتر  يمرکز  
  ٠٧٠٠٢٩٠٤٢٧                                 ټيلفون 

                                         ٠٧٠٠٢٢٤٤٤٢   
                                 ٠٠٩٨٥١١٦٠٦٥٣٢١    
         tahami@emdadari.com            ليک بريښنا

                    sadodini@emdadari.com         
   www.emdadari.com ويب پاڼه                    

(Internews)  انټرنيوز افغانستان 
( رئيسد ټولو  رمين اندرسناش (  

نوی ښار، د انصاري څلورالری، د کلوله پشتې سړک،کيڼ لور 
آابل کور، ١٤٣، سړک١ ته  
  ٠٧٩٧٥٣٤٣٣٦                               ټيلفون 

  canderson@internews.org   ليک بريښنا
                              info@internews.af        

www.internews.org                     ويب پاڼه

(AD) د انيس ورځپاڼه  
 محمد قسيم سروش (خپرونکی)
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آابل پوړ،دريم د  ودانۍ د آزادۍ د مطبعې  ،دريم مکرويان  
  ٠٢٠٢٣٠١٣٤٢                      ټيلفون 

                                  ٠٧٩٧١٠٤٠٤١    
   anisdailypaper@gmail.com ليک بريښنا

 
 (OMAR) موسسه ېاو بيارغون ۍد اومر د ماين پاک   

 فضل کريم فضل (رئيس)
آابل، چمن يحضور، ېسټيديوم ته نږد غازی  

  )١٥٠(                              وست بکسپ
  ٠٧٩٩٣٢٢١٢٧                               ټيلفون 

                                      ٠٧٩٩٣٢٢١٢٩    
                                       ٠٧٩٩٣٢٢١٢٦    

  ٠٠٩٣٢٠٢١٠٢١٥٢                           فکس
           ليک بريښنا

www.omar.org.af                      ويب پاڼه

(ADRA)  سازمان پراختيايياو  مرستندوید اډونټسټ   
( مرستيال ياو ادار يمال  احمد فريد (

، یرالڅلور  يدوهمه کوڅه، د انصار ،سړک ېد کلوله پشت
آابل، نوی ښار  

  ٠٧٧٧٣٢٨٤٠٢                                 ټيلفون 
                                          ٠٧٧٧٣٢٨٤٠        

٠٧٧٧٣٢٨٤٠٣                                                                                     
  admin@adra-af.org                ليک بريښنا

                         v.nelson@adra-af.org        
www.adra.euroafrica.org           ويب پاڼه  

(TLO) د اړيکو دفتر  
 احسان احمد ذهين (رئيس)

آابل کور، ٩٥٩، سړک ٦ تايمني،  
  )٥٩٣٤(                          پوست بکس

  ٠٧٠٠٢٠٣٥٢٧                                ټيلفون 
  info@tlo-afghanistan.org       ليک بريښنا

massod.karokhail@tlo-afghanisan.org        
       www.tlo-afghanistan.org      ويب پاڼه 

(Italy) اليا سفارتټد اي   
 ِکلوديوگلنتزر (سفير)

لآاب، سړکد لوی مسعود    
  ٠٢٠٢١٠٣١٤٤                                   ټيلفون 

                                      /٣/٤٠٧٩٨٦٠٦٠٦١                                
  ambasciata.kabul@esteri.it               ليک بريښنا

          connazionali.ambkabul@esteri.it        

 (Iran) سفارت تجمهوري يان اسالمد اير   
يجعفر يفدا حسين مالک (سفير)  

آابل، یرڅلورالد شيرپور ، واټ ېد سول  
  ٠٢٠٢١٠١٣٩١                                   ټيلفون 

                                           ٠٢٠٢١٠١٣٩٢        
                                           ٠٢٠٢١٠١٣٩٣  

                                           ٠٢٠٢١٠١٣٩٥  
  ٠٢٠٢١٠١٣٩٦                                     فکس
                  Emkabul@yahoo.com                ليک بريښنا

 
 (EA) د ايکول اکسس موسسه  

( رئيسد ټولو  يلانور جمي (  
  کابل ،کور ٥٨٩ ،څيرمهسړک له قلعه فتح اهللا سره  ٨ تايمنيد 

 )١٤٤٩(                                       پوست بکس
  ٠٧٩٩٨٦٨٤٤٣                                    ټيلفون 

                                            ٠٧٠٢٢٠٠٨٨٩    
  ajamili@equalaccess.af            ليک بريښنا

                         anwarjamili@gmail.com        
www.equalaccess.org                  ويب پاڼه 

(Emergency) روغتون ۍد ايمرجنس   
آابل، )ته مخامخ ېکوڅ ۍګل فروش( سړکد پارک نوی ښار،   

      ٠٧٩٩٥٦٥٩٦٦                                   ټيلفون 
  emergency@emergency.it      ليک بريښنا

    www.emergency.it                       ويب پاڼه 

(IC) د ايټاليا د همکاريو دفتر  
( مسووليکو ړد ا عثمان رئيساد (  

آابل،  سړکد لوی مسعود   
  ٠٢٠٢١٠٤٧٥١                           لفونټي 

 ليک بريښنا
idress.osman@coopitafghanistan.org  

 
 (ECI) آی  موسسهيد اې، س ،   

( رئيسساحوی  ان حکمنوفدريک  (  
آابل ،کور  G١٦ ، کلومړی سړ څلورمه کارتهد   

  ٠٧٩٧٣٢٩٧١٧                     ټيلفون 
  heckmanv@ec-int.org      ليک بريښنا

 
 (Arman) يوډد آرمان اف ام را   

( دفتر آمر يد اجرائيو ييوسف محسن (  
آابل ،کور ٣ سړک، ١٢، وزير اکبر خان  
  )١٠٤٥(                           پوست بکس

fazel02@hotmail.com
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                  ٠٧٩٨١٣٩٥٣٠                             ټيلفون 
                             ٠٧٩٦٠٠٩٠٠٩       

  ٠٠١٨٦٥٣٤٢٥٧٧١                        فکس
          info@arman.fm                       ليک بريښنا

                         sales@arman.fm        
       www.arman.fm  ويب پاڼه                  

(RFERL) يوډرا ۍد آزاد   
 امين مدقق (رئيس)

 ٢٦څلورمه کوڅه،  لور ته يښوزير اکبرخان، پنځلسم سړک، 
آابلکور،   

  )١٤٧١(                            پوست بکس
  ٠٧٠٠٢٩٥٨٧١                                    ټيلفون 

                                          ٠٢٠٢١٠٢٧١٩    
  mudaqiqa@rferl.org                  ليک يښنابر

  www.rferl.org                                ويب پاڼه 

(VoF) د آزادۍ غږ راډيو او ورځپاڼه  
( رئيسد رسنيو   گيرنوت گيرلينگر (

سفارت  ېد امريک( يقوماندان يد ايساف مرکزد مسعود سړک، 
آابل، )ېدنږته   

  ٠٧٩٩١٥٦٢٣٨                                 ټيلفون 
                                         ٠٧٩٩٥١١٣٢٠   

  gierlingerg@isaf-hq.nato.int   ليک بريښنا
  www.sada-i-azadi.net                 ويب پاڼه

(ADB) بانکپراختيايي سيا د آ   
( رئيسد ټولو   رابرت گوردن رينکر (

کور ١٢٦يعقوب څلور الری، دويم سړک،  حاجينوی ښار، د 
آابل،   

  )٣٠٧٠(                                   پوست بکس
        ٠٧٩٤٢٢٦٧٠٣                                  ټيلفون 

                                          ٠٧٩٩٦٢٤٢٨٦      
               rgrinker@adb.org                    ليک بريښنا

                           samin@adb.org         
           www.adb.org/afghanistan           ويب پاڼه 

             
(ASCHIANA) د آشيانه دفتر  

 محمد يوسف (رئيس)
آابل، نګڅوزارت تر  د چارو وولنيزټد کاراو  

  )١٨٢٧(                               پوست بکس
  ٠٧٠٠٢٧٧٢٨٠                                   ټيلفون 

                                           ٠٧٠٠٢٤٣٥٩١   

  aschiana@yahoo.com.au           ليک بريښنا
                  yousefaschiana@yahoo.com    

        www.aschaina.com                        ويب پاڼه 

(AKES, A) د آغا خان تعليمی خدمات  
( مدير ي برخېقواوو او ادار يد بشر يم الدين فرهادحسا (  

آابل   ،ناحيه ١٠ ، کور ٦٤٨ ، سړک B-نوی ښار، شيرپور  ٩ 
  ٠٧٩٩٤٣١٣٦٢                                    ټيلفون 

  hassam.farhadi@akdn.org        ليک بريښنا
          www.akdn.org                                ويب پاڼه

(AKTC) بنياد يد آغا خان کلتور   
(Acting CEO) ياجمل ميوند  

 يد حميرا سلجوق(د معين افضل خان کال د داراالمان سړک،
آابل ،)ګذرګاه کوڅهدجومات ته مخامخ،   

  )٥٨٠٥(                             پوست بکس
     ٠٧٩٣٦٦٦٢٢٢                                   ټيلفون 

  aktc.afg@akdn.org                  کلي بريښنا
      www.akdn.org/afghanistan_ ويب پاڼه 

           cultural_development.asp             

(AKDN)  شبکه پراختياييد آغاخان   
( ستازیااستوګن  يعلی موج (  

آابل ،کور ٢٩٧ير اکبر خان، اوولسم سړک وز  
  ٠٧٩٩٣٠٠٠٨٢                                   ټيلفون 

  info.info@akdn.org                   ليک بريښنا
           www.akdn.org                             ويب پاڼه 

  

(AKF)  افغانستان -د آغاخان بنياد   
يکفين مور (رئيس)  

 ٤٣ سړک په غاړه عموميوزير اکبر خان، ديارلسم سړک، د 
آابل ،کور  

    )٥٧٥٣(                            پوست بکس
       ٠٢٠٢٣٠١١٨٩                                  ټيلفون 

  ٠٢٠٢٣٠١١٨٩                                   فکس
                                      ian.macwilliam@akdn.org  ليک بريښنا

                     info.info@akdn.org                 
           www.akdn.org/akf                        ويب پاڼه 

(GAF) د آلمان افغان بنياد  
آابل، نوی ښار  
  gaf_kabul@yahoo.com       ليک بريښنا
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                  ٠٧٩٨١٣٩٥٣٠                             ټيلفون 
                             ٠٧٩٦٠٠٩٠٠٩       

  ٠٠١٨٦٥٣٤٢٥٧٧١                        فکس
          info@arman.fm                       ليک بريښنا

                         sales@arman.fm        
       www.arman.fm  ويب پاڼه                  

(RFERL) يوډرا ۍد آزاد   
 امين مدقق (رئيس)

 ٢٦څلورمه کوڅه،  لور ته يښوزير اکبرخان، پنځلسم سړک، 
آابلکور،   

  )١٤٧١(                            پوست بکس
  ٠٧٠٠٢٩٥٨٧١                                    ټيلفون 

                                          ٠٢٠٢١٠٢٧١٩    
  mudaqiqa@rferl.org                  ليک يښنابر

  www.rferl.org                                ويب پاڼه 

(VoF) د آزادۍ غږ راډيو او ورځپاڼه  
( رئيسد رسنيو   گيرنوت گيرلينگر (

سفارت  ېد امريک( يقوماندان يد ايساف مرکزد مسعود سړک، 
آابل، )ېدنږته   

  ٠٧٩٩١٥٦٢٣٨                                 ټيلفون 
                                         ٠٧٩٩٥١١٣٢٠   

  gierlingerg@isaf-hq.nato.int   ليک بريښنا
  www.sada-i-azadi.net                 ويب پاڼه

(ADB) بانکپراختيايي سيا د آ   
( رئيسد ټولو   رابرت گوردن رينکر (

کور ١٢٦يعقوب څلور الری، دويم سړک،  حاجينوی ښار، د 
آابل،   

  )٣٠٧٠(                                   پوست بکس
        ٠٧٩٤٢٢٦٧٠٣                                  ټيلفون 

                                          ٠٧٩٩٦٢٤٢٨٦      
               rgrinker@adb.org                    ليک بريښنا

                           samin@adb.org         
           www.adb.org/afghanistan           ويب پاڼه 

             
(ASCHIANA) د آشيانه دفتر  

 محمد يوسف (رئيس)
آابل، نګڅوزارت تر  د چارو وولنيزټد کاراو  

  )١٨٢٧(                               پوست بکس
  ٠٧٠٠٢٧٧٢٨٠                                   ټيلفون 

                                           ٠٧٠٠٢٤٣٥٩١   

  aschiana@yahoo.com.au           ليک بريښنا
                  yousefaschiana@yahoo.com    

        www.aschaina.com                        ويب پاڼه 

(AKES, A) د آغا خان تعليمی خدمات  
( مدير ي برخېقواوو او ادار يد بشر يم الدين فرهادحسا (  

آابل   ،ناحيه ١٠ ، کور ٦٤٨ ، سړک B-نوی ښار، شيرپور  ٩ 
  ٠٧٩٩٤٣١٣٦٢                                    ټيلفون 

  hassam.farhadi@akdn.org        ليک بريښنا
          www.akdn.org                                ويب پاڼه

(AKTC) بنياد يد آغا خان کلتور   
(Acting CEO) ياجمل ميوند  

 يد حميرا سلجوق(د معين افضل خان کال د داراالمان سړک،
آابل ،)ګذرګاه کوڅهدجومات ته مخامخ،   

  )٥٨٠٥(                             پوست بکس
     ٠٧٩٣٦٦٦٢٢٢                                   ټيلفون 

  aktc.afg@akdn.org                  کلي بريښنا
      www.akdn.org/afghanistan_ ويب پاڼه 

           cultural_development.asp             

(AKDN)  شبکه پراختياييد آغاخان   
( ستازیااستوګن  يعلی موج (  

آابل ،کور ٢٩٧ير اکبر خان، اوولسم سړک وز  
  ٠٧٩٩٣٠٠٠٨٢                                   ټيلفون 

  info.info@akdn.org                   ليک بريښنا
           www.akdn.org                             ويب پاڼه 

  

(AKF)  افغانستان -د آغاخان بنياد   
يکفين مور (رئيس)  

 ٤٣ سړک په غاړه عموميوزير اکبر خان، ديارلسم سړک، د 
آابل ،کور  

    )٥٧٥٣(                            پوست بکس
       ٠٢٠٢٣٠١١٨٩                                  ټيلفون 

  ٠٢٠٢٣٠١١٨٩                                   فکس
                                      ian.macwilliam@akdn.org  ليک بريښنا

                     info.info@akdn.org                 
           www.akdn.org/akf                        ويب پاڼه 

(GAF) د آلمان افغان بنياد  
آابل، نوی ښار  
  gaf_kabul@yahoo.com       ليک بريښنا

 (KfW-GDB)  بانکپراختيايي د آلمان   
( رئيسد ټولو   گونر وايل زوهلز (

آابل،  کور ٣٣/٢  د صدارت څلورالری، جرمن هوز،  
  ٠٧٩٩٠٢٠٩٩١                                  ټيلفون 

                                          ٠٧٠٠٢٧٤٤٥٦  
                                          ٠٧٠٠٢٨١٤٤٧         
  kfw.kabul@kwf.de                   ليک بريښنا

                    gunnarwaelzholz@kfw.de     
  www.kfw.de                                ويب پاڼه  

(GTZ) همکارۍ يد آلمان تخنيک   
( مرستيال- رئيس  عموميد   توماس المن (

کور،آابل ٢/٣٣ ،یرالد صدارت څلور   
  ٠٧٩٩٣١٠٣٥٣                                   ټيلفون 

                                          ٠٧٠٦٧٢٠٢٢١    
  thomas.lehmann@giz.de        ليک بريښنا

www.giz.de                                  ويب پاڼه 

(DED)  هادار تونوخدم دپراختياييد آلمان   
( رئيس عمومي  رونالد لوکنر (

آابل، کور ١٠/٣٣  د صدارت څلورالری،  
  ٠٧٠٠٢٠٥٧٩٧                                  ټيلفون 

                                          ٠٧٧٧٩٠٠٦٣٤    
                                          ٠٧٩٩٠٥٥١٠٦  

  dedafg@web.de                      ليک بريښنا

                   dedafg-oa4@web.de        
           www.afghanistan.ded.de        ويب پاڼه    

        
(ARD)  موسسه ې او پراختيابيارغون دد آمو   

ير محمدذن (رئيس)  
آابل، )مخامخ ک تهد تيلو ټان( سړکڅلورم ، تايمني  

  ٠٧٠٠٢٧٧٣٧٧                      ټيلفون 
                      ٠٧٠٠٢٩٠٨٦١    

           engnazer_ard@yahoo.com کلي بريښنا
 

 (AINA) افغانستان -آژانس  ينه عکاسيد آي   
( ولو ريسټد   فهيم دشتي (

 ینو، ) ښي خوا( ك ړدويم سد حاجي يعقوب د څلورالرې 
آابل، ښار  

  ٠٧٩٩٧٩٩٧٧٥                              ټيلفون 
                              ٠٧٩٦٤٤٠١١٢  

  Fahim.dashty@ainaphoto.org.af  ليک بريښنا
Kawus.jihish@ainaphoto.org.af                

 (BBT)  مؤ سسه ېاو پالن ېد ساتنبڼ د بابر   
 امان اهللا صاحبزاده (رئيس)

آابل ،ناحيه هر، اوومگذرگاه، باغ باب  
                              ٠٧٠٠٢٢٦٤٣١                                    ټيلفون 

                                       ٠٧٩٩٣٠٥٩٠٤       
  Amanullahsahibzada@hotmail.com ليک بريښنا

 
 (BNA) ژانسآ يد باختر اطالعات   

 بشير شبير (رئيس)
آابل، ده افغانان، ور او ځوانانو وزارتد کلت  
          ٠٢٠٢١٠١٣٠٤                                    ټيلفون
  bashirshabir@yahoo.com       ليک بريښنا

 
 (BDN)  شبکه پراختياييد باختر   

( رئيساداری   احمد فريد فايق (
آابل کور، ٣٢٦، د بهارستان سينما، د حمام سړک، پروان مينه  

                    ٠٧٩٩٠٠٧٥٦٤                                  ټيلفون 
  bakhtardf@yahoo.com            ليک بريښنا 

                      qnasrat@gmail.com        
      www.bdn.org.af  ويب پاڼه                     

(ICG)  ډله هنړيوال انبحرد   
( کیشننوون پوړیلوړ  کنديس راندکس (

فتح   قلعه سړک ۵،  ېدږته ن يځوونښ لومړنياميد افغان ترک 
کابل اهللا،  

  ٠٧٩٩٤٥٨٧٥٧                                 ټيلفون 
                            ٠٧٩٩٦٦٠٩٩٠  
                            ٠٧٩٩٤١٢٧٤٣  

  crondeaux@crisisgroup.org  ليک بريښنا
                  sdarwish@crisisgroup.org        

              www.crisisgroup.org      ويب پاڼه  

(Britain)  سفارت يهاش انګلستاند   
يويليم پات (سفير)  
آابل پنځلسم سړک، ،وزير اکبر خان  

  )٣٣٤(                                  سپوست بک
  ٠٧٠٠١٠٢٢٧٣                                 ټيلفون 

                                        ٠٧٠٠١٠٢٠٠٠   
                     ٠٠٨٧٣٧٦٢٨٥٤٩٣٩  

  ٠٠٩٣٧٠٠١٠٢٢٥٠                               فکس
  britishembassy.kabul@fco.gov.uk  ليک بريښنا

www.ukinafghanistan.fco.gov.uk/en/ ويب پاڼه 



الف څخه تر یا: د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

۲۰۲

(BC) د بريتش کونسول دفتر  
 پاول سميت (رئيس)

آابل،  کور  ١٧-١٥  ا،شنادريې عالي ليسې ترد ، مينه پروان  
                                              ٠٧٩٠٠٠٠١٣٠                               ټيلفون 

                            ٠٧٩٠٠٠٠١٥٠        
  paul.smith@britishcouncil.org      ليک بريښنا

info.afghanistan@britishcouncil.org  
www.britishcouncil.org/afghanistan         ويب پاڼه  

ټولنه ېو د روزننحقو يبشرد  افغان ميرمنو لپارهد   
(THRA)   

نيړروشن څ (رئيس)  
آابل، لومړی اپارتمان، بالک ١٠٣دوهم مکروريان،   

 )١٢٥(                               پوست بکس
     ٠٧٠٠٢٨٦٧٧٤                                  ټيلفون

                         ٠٢٠٢٣٠٢٧٢٤    
  roshan_sirran@yahoo.com        ليک بريښنا
                  rainbow_malal@yahoo.co.in          

 
د پراختيا نړيوال مرکز ۍو او ډيموکراسنحقو يد بشر    

(ICHRDD)  
( رئيسسرپرست   ضيا مبلغ (

آابل کور، ٤٦٧،سړک ٤ قلعه فتح اهللا،  
                         ٠٧٩٦١٣٨٧٢١                    ټيلفون 

                                          ٠٧٥٢٠٤١٢١٦     
                                          ٠٧٩٩٨٢٩٣٢٦  

                                   ٠٠٨٨١٦٣٢٥١٥٣٧٠  
         ٠٠٨٨١٦٣٢٥١٥٣٧١                       فکس
  amoballegh@dd-rd.af              ليک بريښنا
                                       info@dd-rd.af         

   www.dd-rd.af                                      ويب پاڼه 

(HRRAC) ډله ېو د څيړنې او مدافعند بشري حقو   
( مدير خپرونويکو او ړد اسالکار او  ينصرت عصمت (  

آابل، کور ١٠٨، سړک٢ قلعه فتح اهللا خان،  
  ٠٧٥٢٠١٧٧٤٤                         ټيلفون 

                                          ٠٧٥٢٠١٧٧٣٣         
                                          ٠٧٩٩٣٠١٠٨٣  

  nasrat.esmaty@afghanadvocacy.org.af  ليک بريښنا
                      hrrac@afghanadvocacy.org.af        

  www.afghanadvocacy.org.af                ويب پاڼه 

(IHSAN) هټولنخپلواکه  نوخدمتو يد بشر   
 راز محمد (رئيس)
آابل ،کور ٤٤/٤٥ ، سړکدويم  ،د تايمني پروژه  

  ٠٧٩٩٣٢٨٥٩٧                                   ټيلفون 
                          ٠٧٠٠٢٨٣٨١٣ 

                   ٠٧٠٧٢٨٣٧١٣  
  ihsan_org@yahoo.com            ليک بريښنا

 
(HAFO) سازماند برابرولو وومرستو او اسانتيا يد بشر   

يامان سراب (رئيس)  
، آابلکور ٢١١  رحمان واټ،پل سرخ،  ،دريمه کارته  

  ٠٧٩٧٦٣٦٣٦٣                   ټيلفون 
                             ٠٧٨٩٢٢٨٧٧٢                             

                                 ٠٧٠٠٢٨٠٣٢٦  
  kabul@hafo.org                       ليک بريښنا

                          sarabi@hafo.org    
      www.hafo-int.org                    ويب پاڼه 

(SHAD) دفتر خدمتونو پراختياييمرستو او  يد بشر   
)د اړيکو مسوول( احمد  

آابل، اشبالکونو تر د داب ظفر اشخوشحال خان، د   
  ٠٧٥٦٧٢٠٥١٦                                   ټيلفون 

                                           ٠٧٩٩٨٢٩٦٢٩                 
                                           ٠٧٨٥٩٢٠٩٧٠  

  mail@shade.org.af                   ليک بريښنا
                        shade_afg@yahoo.com        

           www.shade.org.af                        ويب پاڼه 

(Belgium) د بلجيم سفارت  
 بارت د گروف (د نمايندګی مشر)

آابل ، کور ٣او١ قلعه فتح اهللا، )سړک عمومي(واټ تايمني  
      ٠٧٩٤٥٥١١٤٦                                 ټيلفون 

                                         ٠٧٠٠٢٠٠١٣٥        
      bart.degroof@diplobel.fed.be  ليک بريښنا

                 kabul@diplobel.fed.be        
www.diplomatie.be/kabul             ويب پاڼه 

(BRAC) ختيا کميټهاد بنګله ديش د کليو د پر   
 محمد فضل اللحق (رئيس)

کور ٤٥ ،، د بهارستان سينما تر شا، څلورمه کوڅهپروان مينه  
  ٠٧٠٠٢٨٨٣٠٠                                    ټيلفون 

            ليک بريښنا
                        Fazlul.h@brac.net        

www.bracafg.org                         ويب پاڼه 

fazlul1957@yahoo.com



پتی او تماسونه

۲۰۳

(BC) د بريتش کونسول دفتر  
 پاول سميت (رئيس)

آابل،  کور  ١٧-١٥  ا،شنادريې عالي ليسې ترد ، مينه پروان  
                                              ٠٧٩٠٠٠٠١٣٠                               ټيلفون 

                            ٠٧٩٠٠٠٠١٥٠        
  paul.smith@britishcouncil.org      ليک بريښنا

info.afghanistan@britishcouncil.org  
www.britishcouncil.org/afghanistan         ويب پاڼه  

ټولنه ېو د روزننحقو يبشرد  افغان ميرمنو لپارهد   
(THRA)   

نيړروشن څ (رئيس)  
آابل، لومړی اپارتمان، بالک ١٠٣دوهم مکروريان،   

 )١٢٥(                               پوست بکس
     ٠٧٠٠٢٨٦٧٧٤                                  ټيلفون

                         ٠٢٠٢٣٠٢٧٢٤    
  roshan_sirran@yahoo.com        ليک بريښنا
                  rainbow_malal@yahoo.co.in          

 
د پراختيا نړيوال مرکز ۍو او ډيموکراسنحقو يد بشر    

(ICHRDD)  
( رئيسسرپرست   ضيا مبلغ (

آابل کور، ٤٦٧،سړک ٤ قلعه فتح اهللا،  
                         ٠٧٩٦١٣٨٧٢١                    ټيلفون 

                                          ٠٧٥٢٠٤١٢١٦     
                                          ٠٧٩٩٨٢٩٣٢٦  

                                   ٠٠٨٨١٦٣٢٥١٥٣٧٠  
         ٠٠٨٨١٦٣٢٥١٥٣٧١                       فکس
  amoballegh@dd-rd.af              ليک بريښنا
                                       info@dd-rd.af         

   www.dd-rd.af                                      ويب پاڼه 

(HRRAC) ډله ېو د څيړنې او مدافعند بشري حقو   
( مدير خپرونويکو او ړد اسالکار او  ينصرت عصمت (  

آابل، کور ١٠٨، سړک٢ قلعه فتح اهللا خان،  
  ٠٧٥٢٠١٧٧٤٤                         ټيلفون 

                                          ٠٧٥٢٠١٧٧٣٣         
                                          ٠٧٩٩٣٠١٠٨٣  

  nasrat.esmaty@afghanadvocacy.org.af  ليک بريښنا
                      hrrac@afghanadvocacy.org.af        

  www.afghanadvocacy.org.af                ويب پاڼه 

(IHSAN) هټولنخپلواکه  نوخدمتو يد بشر   
 راز محمد (رئيس)
آابل ،کور ٤٤/٤٥ ، سړکدويم  ،د تايمني پروژه  

  ٠٧٩٩٣٢٨٥٩٧                                   ټيلفون 
                          ٠٧٠٠٢٨٣٨١٣ 

                   ٠٧٠٧٢٨٣٧١٣  
  ihsan_org@yahoo.com            ليک بريښنا

 
(HAFO) سازماند برابرولو وومرستو او اسانتيا يد بشر   

يامان سراب (رئيس)  
، آابلکور ٢١١  رحمان واټ،پل سرخ،  ،دريمه کارته  

  ٠٧٩٧٦٣٦٣٦٣                   ټيلفون 
                             ٠٧٨٩٢٢٨٧٧٢                             

                                 ٠٧٠٠٢٨٠٣٢٦  
  kabul@hafo.org                       ليک بريښنا

                          sarabi@hafo.org    
      www.hafo-int.org                    ويب پاڼه 

(SHAD) دفتر خدمتونو پراختياييمرستو او  يد بشر   
)د اړيکو مسوول( احمد  

آابل، اشبالکونو تر د داب ظفر اشخوشحال خان، د   
  ٠٧٥٦٧٢٠٥١٦                                   ټيلفون 

                                           ٠٧٩٩٨٢٩٦٢٩                 
                                           ٠٧٨٥٩٢٠٩٧٠  

  mail@shade.org.af                   ليک بريښنا
                        shade_afg@yahoo.com        

           www.shade.org.af                        ويب پاڼه 

(Belgium) د بلجيم سفارت  
 بارت د گروف (د نمايندګی مشر)

آابل ، کور ٣او١ قلعه فتح اهللا، )سړک عمومي(واټ تايمني  
      ٠٧٩٤٥٥١١٤٦                                 ټيلفون 

                                         ٠٧٠٠٢٠٠١٣٥        
      bart.degroof@diplobel.fed.be  ليک بريښنا

                 kabul@diplobel.fed.be        
www.diplomatie.be/kabul             ويب پاڼه 

(BRAC) ختيا کميټهاد بنګله ديش د کليو د پر   
 محمد فضل اللحق (رئيس)

کور ٤٥ ،، د بهارستان سينما تر شا، څلورمه کوڅهپروان مينه  
  ٠٧٠٠٢٨٨٣٠٠                                    ټيلفون 

            ليک بريښنا
                        Fazlul.h@brac.net        

www.bracafg.org                         ويب پاڼه 

fazlul1957@yahoo.com

(MoFA) د بهرنيو چارو وزارت  
 زلمی رسول (وزير)
آابل، ه محمود غازی واټاش، یرالد ملک اصغر څلور  

  ٠٢٠٢١٠٠٣٨١                                   ټيلفون 
                                ٠٧٩٧٩٥٩٤٩١  

                                ٠٧٠٠١٠٤٠٠٧  
  ٠٠١٨٦٦٨٩٠٩٩٨٨                                فکس
     iptmmfa@gmail.com                ليک بريښنا

          www.afghanistan-mfa.net        ويب پاڼه    

  )CNFA(د بهرنيو چارو لپاره د ښاريانو شبکه
( مشر پالوېد  ړخبير کاک (  

، سړک ٦،  ته مخامخ ېمستغني ليس يد عبدالعل ،دريمه کارته
آابل، کور ٤٢٦  

  ٠٧٥٢٠١٣١٣١                                   ټيلفون 
                                           ٠٧٠٠٠٧٧٥٨٦    
  kakar@cnfaafghanistan.org     ليک بريښنا

info@cnfaafghanistan.org          
www.cnfa.org                              ويب پاڼه  

(Pakistan)  سفارت تجمهوري ياسالمد د پاکستان   
صادق محمد (سفير)  

 ،مخامخ  واټ سړک، د روغتيا د نړيوال سازمان ته د نجات  
، کابل کور، وزير اکبرخان١٠  

      ٠٢٠٢٣٠٠٩١١                                   ټيلفون 
                                           ٠٢٠٢٣٠٠٩١٣    

        parepkabul@yahoo.com             ليک بريښنا
                 

 (CPHD) پراختيا مرکز ياو بشر ۍد پاليس   
( ېکوونکورانسجام  ېد پروژ  خوږه کاکړ (

آابل، جمال مينه، کابل پوهنتون  
  ٠٧٠٨٨١٥٩٧١                                   ټيلفون 

                                           ٠٧٠٧١٩٤٢٧٢    
   Khwaga.kakar@undp.org       ليک بريښنا

habibullah.wahidi@undp.org                
www.cphd.af                 پاڼه                  ويب

 
(PARWAZ) هادار پورونو د پانګونې يود پرواز د کوچن   

( م آمرد پروګرا يمحمد امان صديق (  
کوڅه  ۍاو نجار ۍد حجار، لومړی سړک، څلورمه کارته

آابل) ېته نږد ېليس يبلخ ېرابع(  
  ٠٧٠٠٢٣٤٨٤٨                                   ټيلفون 

                                           ٠٧٩٨٢٣٥٩٦٢    

  maman_seddiqi@yahoo.com   ليک بريښنا
  www.parwaz.org                           ويب پاڼه

(PHO) مرستو سازمان يد بشر ډد پولن   
( رپرستساست ري د  مگدلنا بابل (

آابل کور، ٥٢١، سړکاتم ،  تايمني  
  ٠٧٩٧٤٧٢٥٣٦                                    ټيلفون 

٠٧٩٩٥٩٩٠٣٩                               
                                 ٠٧٩٦٣٣٨٤٤٩    

  phoaf@pah.org.pl                     ليک بريښنا
  www.pah.org.pl                             ويب پاڼه 

(PMM)  پالوی روغتياييد پولنډ   
( مشر راليږل شوي پالويد  متوشيا ويج يلميخا (  

آابل کور، ٢٦٨، سړکاتم تايمني،   
  ٠٧٩٩٠٠٨١٩٩                                   ټيلفون 

                                           ٠٧٩٩٠٠٨١٧٧    
  michalmartin@yahoo.com       ليک بريښنا

                       sophie@poczta.fm                   
 

 (Polytechnic) کابل -نيک پوهنتون خت ېد پول   
 عزت اهللا حامد (رئيس)

آابل، پنځمه ناحيه باغ باال، ،و کارتهمامورين د، سړکر ښاد اف  
  ٠٧٥٢٠٠١٩٣٣                                  ټيلفون 

                                          ٠٢٠٢٢٠١١١٤     
                                          ٠٧٠٠٢٧٦٨٠٣  

 (MoE) وزارت ېد پوهن   
 فاروق وردک (وزير)

آابل،  ټمحمد جان خان وا  
  ٠٢٠٢١٠٣٤١٨                                   ټيلفون 

                                           ٠٧٠٠٢٠٣٧٣٩     
  sifat.rahimee@moe.gov.af       ليک بريښنا

                 farooq.wardak@moe.gov.af           
 

 (PRB) موسسه يآر ب يد پ   
( د رياست سرپرست/د پروګرام آمر  انجنير نور حسين (

، آابلکور ٣٠٠  کلوله پشته، د برج برق تم ځای،  
  ٠٧٠٠٢٨٠٩٩٥                                   ټيلفون 

                                          ٠٢٠٢٢٠٠٠١٢      
                                           ٠٧٩٩٤١٩٧٠٠  

  ٠٠٩٣٢٠٢٢٠٠٠١٢                                فکس
  prbkabul@hotmail.com            ليک بريښنا

                          Kabul@prb.org.af        
 www.prb.org.af                            ويب پاڼه  
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(IMF) د پيسو نړيوال صندوق  
( ستازیااستوګن   وابل عبداهللا (

آابل، کور ١٤٤، سړک١٤ وزير اکبر خان،  
  ٠٧٩٩٧٤٩٦٠٨                           ټيلفون 

  kabdallah@imf.org                   ليک ابريښن
      www.imf.org  ويب پاڼه                       

(Tajikistan) د تاجکستان سفارت  
آابل، ، پنځم کوڅهسړکپنځلسم وزير اکبرخان،   

  ٠٧٩٩٣٢٧٧٤٤                                   ټيلفون 
                                           ٠٧٠٠٢٧٥١٣٥      

                                           ٠٧٩٩٠٠١٩٢٠    
  kabultj@tojikistan.com             ليک بريښنا

                         fathullo@saturn.tj        

 (MOVE)  موسسه ېهوساينتحرک د د   
( رئيسعمومي  يبدالملوک خليلع کټراډ (  

کور شميره کوټې سنګي، د دهبوري سړک، دوهمه کوڅه، د 
، آابل٣٥٣  

   ٠٧٠٠٢١٢٠٥٠                                   ټيلفون 
                                           ٠٧٩٨٤٥٥٥٤٧    

                                           ٠٧٩٩٣٥٣٥٠٥  
  movewelfare@yahoo.com        ليک بريښنا

               sear_akber@yahoo.com       

 (ACTED) اکتيد -همکاريو اداره  يد تخنيکی او پراختياي   
( رئيسد ټولو   زيگی گروال (

آابل، کور ٤٠٣نوی ښار، دقيقي واټ، د تايمني سړک،   
  ٠٧٠٠٢٨٢٥٣٩                    ټيلفون 

             ٠٧٩٩٦١١٧٧٥    
                           ٠٧٠٠٢٠٢٨٠٦  

                               ٠٠٨٨٢١٦٥٠٦٠١٤٦٠  
             kabul@acted.org                  ليک بريښنا

                  ziggy.garewal@acted.org             
 www.acted.org                         ويب پاڼه 

(MoTCA) وزارت ۍهوانورد ياو ملک ټد ترانسپور   
ينجف يداود عل (سرپرست)  

ايساف  د لويزيون ترڅنګ،ټراډيو  يواټ، د مل يانصار
ته مخامخ، آابل ۍقوماندان  

  )١٦٥(                        پوست بکس
      ٠٢٠٢١٠١٠٢٩                                    ټيلفون 

                                           ٠٢٠٢١٠١٠٣٢  
                                            ٠٧٩٩٧٠٣٦٠٧  

               ليک بريښنا
  

 (Trocaire) د تروکيير موسسه  
( استازی يعموم  ماتيو گری (

آابل، ، لسمه ناحيهورک ٣٤ تايمني، څلورم سړک،  
  ٠٧٩٧٢٠٩٦٧٦                                   ټيلفون 

                                 ٠٠٨٨٢١٦٥٢٠١٩٧٢٥  
  mgray@trocaire.ie                   ليک بريښنا

 www.trocaire.org                         ويب پاڼه  

 (KEU)  کابل -پوهنتون  ښوونې او روزنېد   
امان اهللا حميد زی ډاکټر (رئيس)  

، پنځمه ناحيه) تر څنګ ۍمډاکاد  ود پوليس( سړکر ښاد اف
آابل، رښااف  
      ٠٧٩٩٣٠٥٤٧٨                                   ټيلفون 

                                           ٠٧٠٠٢٧٧٧٨٠  
               ٠٧٩٩٣٤٢٩٠٤   

                                           ٠٧٠٠٦٤٠٦٤٠       
         ليک بريښنا

 
 (OSDR) سازماناوڅيړنې  پر اختيا  ېد تلپات   

 سلطان محمد احمدي (رئيس)
 ٥٦٨کاتب پوهنتون ته مخامخ،، د شورا سړک، دريمه کارته

آابل،  کور  
  ٠٧٨٦٤٥١٥١٩                                   ټيلفون 

                                           ٠٧٠٠٢٩٣٣٤٠    
  osdr_kabul@yahoo.com           ليک بريښنا

              sultanm_ahmady@yahoo.com          
 

 (JEN)  سازمانونه بيړنيد جاپان   
 کيوتاکا تاماری (د دفتر مشر)

آابل کور، ٦١،سړکدريم  قلعه فتح اهللا،  
  ٠٧٠٠٢٨٠٩٢١                                    ټيلفون 

                                   ٠٠٨٨٢١٦٥٥٥٢٣٠٩٧            
                                   ٠٠٨٨٢١٦٨٩٨٥٢٠١٢  

    tamari@jen-npo.org                   ليک بريښنا
                             kabulfin@jen-npo.org          

  www.jen-npo.org                           ويب پاڼه  

(JIFF)  نړيوال بنياد ۍاو دوست سوکالۍد جاپان د   
اصغر احمد يار ډاکټر (رئيس)  

  ېسفارت ته نږد ېروسيايوب خان مينه،د  داراالمان سړک، د 
  ٠٧٠٠٢٧٦٧٦٥                                    فونټيل 

  jiff_kbl@yahoo.com                   ليک بريښنا

kib.2009@hotmail.com

muslim780@hotmail.com
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 (Japan) د جاپان سفارت  
يهيروک يشيگوک (سفير)  

سړک، کابل  ١٥ وزير اکبر خان،    
        ٠٧٩٦٩٣٠٦١٩                                    ټيلفون 

                                  ٠٧٩٩٣٦٣٨٢٧  
                           ٠٠٨٧٣٧٦٢٨٥٣٧٧٧  

                          ٠٠٨٧٣٧٦١٢١٨٢٧٢           فکس                    
                      ليک بريښنا

                                
 

 (JCCP) لپاره يد مخنيو النجود  د جاپان مرکز   
( ستازیا ياشی يوتاکاح (  

آابل ،١٤٥دکور شميره  ،قلعه فتح اهللا، د څلور الریشهي د  
            ٠٧٩٩٠٢٩٦٨٤                                 ټيلفون 

              ٠٠٨٧٣٧٦٣٠٥٢٦٥٠    
  kabul@jccp.gr.jp                     ليک بريښنا

    www.jccp.gr.jp                            ويب پاڼه 

(Jhpiego)  څانګه هپوهنتون يود د جان هاپکنس   
 دنيس بايرد (رئيس)
، د جرمنانو کلينک سړکدريم   واټ، ينوی ښار، انصار

کابلڅلورمه ناحيه،   کور، ١١٣ترڅنګ،  
                 ٠٧٩٩٧٧٩٤٤٨                              ټيلفون    

  dbyrd@jhpiego.net                   ليک ښنابري
             nansari@jhpiego.net        

           www.jhpiego.net                          ويب پاڼه 

         (AgroAction GAA)  دفترد جرمن اګرو اکشن    
، آابلکور ٩  تايمني،  د ريم سړک،  

  ٠٧٩٩٨٨٧٧٣٩                                   ټيلفون 
  james.curtis@welthungerhilfe.de  ليک بريښنا

www.welthungerhilfe.de  ويب پاڼه                   

(Germany) سفارت يد جرمن   
 کونيک ريدگر (سفير)

آابل، بر خانوزير اک، مينه ٦ 
  )٨٣(                                     پوست بکس

     ٠٢٠٢١٠١٥١٢/٣                               ټيلفون 
                                       ٠٢٠٢١٠١٥١٤/٥    

  ٠٠٤٩٣٠٥٠٠٠٧١٧٥١٠                        فکس
  zreg@kabu.auswaertigs-amt.de  ليک بريښنا

        www.kabul.diplo.de  ويب پاڼه                   

(TCOW) ماشومانو لپاره خيريه موسسه وپلځ ړېد جګ   
 مژگان عزيز (رئيس)

کوڅه، د ښوونځي مسعود سعد  قلعه فتح اهللا، پنځم سړک، د 
 آابل

  ٠٧٠٠٠١١٨١٩                       ټيلفون 
  info@thechildrenofwar.org   ليک بريښنا

        tcpw_school@yahoo.com        
        www.thechildrenofwar.org ويب پاڼه        

(JIA) د جوهانيتر نړيواله موسسه  
( رئيسولو ټد   سردار جهانګير (

 ١١٥، )ېزبکستان سفارت ته نږدا(  سړکدوهم  ،دريمه کارته
آابل، کور  

            ٠٧٩٧١٣٨٩٠٨                                   ټيلفون 
  sarder.jahangir@thejohanniter.org  ليک بريښنا

 
 (JHSPH)  انستيتيوتد جانز هاپکين د عامې روغتيا   

 کيهان ناطق (رئيس)
 ٣ ،ګکلنيک ترڅند د جرمنانو  انصاري واټ، نوی ښار
آابل کور، ١١١، سړک  

 ٠٧٠٠٠٥٩١٥٢                                   ټيلفون 
  knatiq@jhsph.edu         ليک بريښنا

     www.jhsph.edu  ويب پاڼه                      

(OAA/CMS) رياست او د وزيرانو دشورا  چارو يد ادار
ءاشناداراال   

 فرهاد اهللا فرهاد (مرستيال)
   آابل،  ڼۍمرمرينه ما
  )٤(                                     پوست بکس

  ٠٢٠٢١٠١٧٥١                                 ټيلفون 
                                   ٧٩-٠٢٠٢١٠١٧٧١     

    ٠٢٠٢١٠٠٣٣١                                    فکس
   info@oaa.gov.af                     ليک يښنابر

       www.oaa.gov.af  ويب پاڼه              

(China)  سفارت تجمهوريد د چين   
نگ کينگديانژ (سفير)  

آابل،  ټه محمود غازی وااش  
  ٠٢٠٢١٠٢٥٤٥                                   ټيلفون 

                                           ٠٢٠٢١٠٢٧٢٨    
                                ٠٢٠٢١٠٢٧٢٨         فکس
    chinaemb_af@mfa.gov.cn        ليک بريښنا

 

plt1@eoj-af.org
plt2@eoj-af.org
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 (BEST) اداره روزنو يحرفو اساسي زده کړو او د   
( يسرئد ټولو   نذير احمد مهمند (

جومات د د امام رضا ( څلورالری   يه، د سپين کلخوشحال مين
آابل ،ناحيه ٥، کور  ١١سړک،  ٧ )سړک  

         ٠٧٩٩١١٣٩٠١                              ټيلفون 
                                           ٠٧٠٠٦٠٦٤٦٣      

  namohmand@bestafg.org         ليک بريښنا
                 ajmal.best@yahoo.com        

         www.bestafg.com   ويب پاڼه                 

(IDLO)  يوال سازمانړد پراختيا ن قانوند   
 شفيق صديق (د پروګرام آمر)

 هم، دوهسړک ١٥، ١٠٦٣  کور ر ،  ، شيرپووزير اکبر خان 
آابل، الس ته  يکوڅه ښ  

  ٠٧٩٩٢٧٤٢٦٢                                    ټيلفون 
                               ٠٧٩٩٧٣٧٩٥٩   
                 ٠٧٩٩٤٣٢٠١٦    

  sseddiq@idlo.int                       ليک بريښنا
                           wzurabi@idlo.int        

     www.idlo.int  ويب پاڼه                        

(GMIC) د حکومت د اطالعاتو او رسنيو مرکز  
 عبدالحکيم عاشر (رئيس)
د بهرنيو  ی،د ملك اصغر څلورالر، د شاه محمود خان سړك

آابل ، ۍد شورا ودان ود وزيرانارو وزارت ته مخامخ، چ  
  ٠٢٠٢٣٠٢٨١٧                        ټيلفون 

  info@gmic.gov.af    ليک بريښنا
      www.gmic.gov.af  ويب پاڼه                     

(AGCHO)  اداره عمومي ۍو گرافټاو کار ۍيو ديزجد   
( رئيسد پيرودونکو د خدمتونو    فيض محمد عسکرزاده (

آابل ،ټوا پشتونستان  
  ٠٧٠٠٢٥٨٦٠٨                           ټيلفون 

  faizm_2006@yahoo.com     ليک بريښنا
             eng-faiz@hotmail.com      

           www.agcho.org   ويب پاڼه                   

(AGHCO) اداره افغانستان د عمومي مرستو د همغږۍد   
ييد فضل اهللا وحيدس (رئيس)  

خير  د، یرالڅلور ۍ، د پنجصد فاميل٣٣  سړک، کور  ٢١٢٤٢
آابل، مينې دريمه برخه ېخان  

  )٩٩٤(                                پوست بکس
      ٠٧٠٠٢٢٤٨٩١                            ټيلفون 

                           ٠٧٩٩٣٣٨٣١٦   
                                         ٠٧٩٩٣٣٠٠٧٢  
  aghco_kbl@yahoo.com         ليک بريښنا

                   aghco_kbl@hotmail.com        
 

 (AL) د خپلواک افغانستان ټولنه  
( همشر يپالو د يميريم الروس (  

آابل، نګڅآباد روغتون تر ي علد شهرآرا برج، د   
  ٠٧٧١٤٩٩١٥٠                                 ټيلفون 

                                         ٠٧٨٦٩٢٧٠٩٣   
              ٠٧٩٩٣٠٩٦٩٨  

   afghanistan.libre@gmail.com   ليک بريښنا
      hom.afghanistan.libre@gmail.com                     

            www.afghanistan-libre.org         ويب پاڼه  

(Kherad) د خرد بنياد  
يمحمد حسين علو (رئيس)  

آابل ،ون ته مخامخيلويزټنورين  ،سړک ۴د سيلو   
  )٤٠٢١(                             پوست بکس

      ٠٧٧٣٩٧٥٩٤٤                                   ټيلفون 
                                          ٠٧٧١١٩٩٥٧٠       

  kherad_foundation@yahoo.com  ليک بريښنا
 

 (CIPE) يوال مرکزړن پانګونې يد خصوص   
( رئيسد پروگرام   محمد نعيم (

آابل ،دريمه ناحيهکور،  ٢، سړک دوهم ، څلورمه کارته  
            ٠٧٧٨٢١٠٨٥٣                                   ټيلفون 

                                  ٠٧٠٠٢٩٥٣١٥           
  mnaim@cipe.org                       ليک بريښنا

                           mnasib@cipe.org          
 www.cipe.org.af/www.cipe.org     ويب پاڼه   

(WFP) د خوراک نړيوال پروګرام  
( رئيسد ټولو  ياستفا نو پورات (  

، )شاتر کابل بانکد  (، سړکڅلورم نوی ښار، کوشاني واټ، 
 آابل

  )١٠٩٣(                                پوست بکس
  ٠٤-٠٧٩٧٦٦٢٠٠٠                            فونټيل 

                                         ٠٧٩٧٦٦٢١١٦    
  ٠٠٨٧٣٧٦٣٠٨٩٥٦١                             فکس
  wfp.kabul@wfp.org            ليک بريښنا

                      Susannah.Nicol@wfp.org        
     www.wfp.org/afghanistan  ويب پاڼه      
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(DDG)  ډله ۍنمارک د ماين پاکډد   
( رآمد پروګرام   سوترن کريب (

آابل، کور ٦٤ دريم سړک، ،څلورمه کارته  
  ٠٧٩٧٠٥٨٤٨٢                      ټيلفون 

                                           ٠٧٩٨١٧٩٦٣٨    
                     ٠٧٩٧٠٥٨٤٧٩  

  pm.afghanistan@drc.dk          ليک بريښنا
               vivian.veromaa@drc.dk        

   www.drc.dk                                 ويب پاڼه 

(Denmark)  نمارک سفارتډد   
مسگاردکارستن د. ای (سفير)  

آابل، وزير اکبر خان  
  ٠٢٠٢٣٠٠٩٦٨                  ټيلفون 

       ٠٢٠٢٣٠٢٨٣٨                                    فکس
  kblamb@um.dk                      ليک بريښنا

        www.ambkabul.um.dk/en  ويب پاڼه    

 
(MSH) غتيا لپاره د علومو ادارهور د   
( رستيالم اجرايي يمحمد هارون برهان (  

آابل ، ١٢٤کور شميره ايوب خان مينه، د دارالمان سړک، د   
  ٠٧٠٠٢٦٩٥٥٩                                   ټيلفون 

  hburhani@msh.org                 ليک بريښنا
             www.msh.org                             ويب پاڼه 

(Russia) سفارت د فدراسيون ېېد روس   
ندری آوتيفيانا (سفير)  

آابل، دارالمان، پخوانی سفارت ېد روسي  
  ٠٧٠٠٢٩٨٢٧٧                                  ټيلفون 

                                          ٠٧٧٣٧٨٦٣٦٧         
  rusembafg@multinet.af          ليک بريښنا

 
 (AMI) مرستو نړيواله موسسه يد روغتاي   

 کارين بتمپس (رئيس)
آابل، کور  ٤٣لومړۍ برخه، لومړی سړک،  پروان مينېد   

  )٧٤٧(                                 پوست بکس
  ٠٧٧٩٩٠٠٧٨١                             ټيلفون 

  kabul.hom@amifrance.org  ليک بريښنا
 www.amifrance.org                     ويب پاڼه

(SHDP)  پروگرام يي پراختيا روغتياټولنيزې او د   
( رئيسد ټولو   خليل احمد مومند (

آابل،  خوشحال مينه  
  )٦٠١ (                           پوست بکس

  ٠٧٠٦٢٧٢٤٩١                                    ونټيلف 
  shdpkbl@gmail.com                 ليک بريښنا

           www.shdp.org.af                         ويب پاڼه 
  

(UNWHO) د روغتيا نړيوال سازمان  
( ي استازی عموم  پيترجان گرف (

آابل، يچرخيوناکا انګړ، پلل آباد سړک، د د جال  
            ٠٧٠٠٢٧٩٠١٠                                  ټيلفون 

                                          ٠٧٩٩٧٦١٠٦٦    
                                          ٠٧٠٠٢٨١١١٦  

  registry@afg.emro.who.int      ليک بريښنا
                reception@afg.emro.who.int        

           www.emro.who.int/Afghanistan       ويب پاڼه  

(IMC) پالوی يروغتياي نړيوال   
( آمر عمومي عملياتي  ينيک محمد قريش (  

روغتون ته   نمبر ، د وزارت دفاغ دويمسړک ٤ شش درک،
آابلکور،  ٤ ،نګڅجومات تر د ابوهريره د مخامخ،   

                                 ٠٧٧٧٣٤٣٩٠٥                      ټيلفون 
                                          ٠٧٠٠٢٨٨٢٢٩    

                                 ٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٣٠١٢١  
ليکابريښن

nmohammad@internationalmedicalcorps.org  
naik_mohammad1@hotmail.com              
www.internationalmedicalcorps.org      پاڼه ويب  

 
(RNA)  خبري آژانسد رويترز   

( خبريال پوړیلوړ   سيد صالح الدين (
آابل، کور ١٢٥، کسړپنځلسم وزير اکبرخان،   

  ٠٧٠٠٢٧٥٩٤٣                                   ټيلفون 
                                           ٠٧٩٩٣٣٥٢٨٥    

  reutersinkabul@hotmail.com    ليک بريښنا
sayed.salahuddin@thomsonreuters.com          

       www.reuters.com                            ويب پاڼه

(ACT)  سازمان سالکار روزنېد   
( رئيس يادار يانجنير علم گل احمد (  

  ، پنځمه ناحيهکور  ٣ ، قلعه وزير، دريم سړک،مينهخوشحال 
  ٠٧٧٧٣٦٢٩٥٣               ټيلفون 

                                           ٠٧٠٠٢٨١٤٩٥    
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     act_afg@yahoo.com                ليک بريښنا
                          alamgul@brain.net.pk          

 
 (IRC) نړيواله کميټه ېد ژغورن   

 نرياس بنيستر (مرستيال)
آابل، ناحيه هلسم کور، ٣٤،سړکڅلورم قلعه فتح اهللا،   

  ٠٧٩٣٤٠٠٨٠١                                   نټيلفو 
                                           ٠٧٩٣٤٠٠٨٠٢   

   ٠٧٩٣٤٠٠٨٣٨             
   Nerys.Bannister@theirc.org     ليک بريښنا

              Luan.meraku@theirc.org         
          www.theIRC.org   ويب پاڼه                     

(SFL) موسسه ه نړيوالهد ژوند لپاره د سرپنا   
( رئيسولو ټد   جان انگوال (

آابل،  وزير اکبر خان  
     ٢٠٢٢٣٠٢٨٤٧                                    ټيلفون 

  jengwall@shelter.org                 ليک بريښنا
                       arshad@shelter.org          

   www.shelter.org                          ويب پاڼه  

(NABDP)  پروګرام ملي پراختيا ېسيمه ييزد   
 عبدالرحيم داود (د پروګرام مرستيال)

، د کليو د سړکنيال باغ د داراالمان سړک، د  کارته،دريمه 
آابل ،انګړاو پراختيا وزارت  ېبيارغون  

  ٠٧٠٠٢٣٢٦٨٩                                  ټيلفون 
                                          ٠٧٩٩١٣٠٠٣٤   

                                          ٠٧٠٠٢٣٦٢٢٩  
               ramin.sharify@mrrd.gov.af     يکل بريښنا

info@mrrd-nabdp.org                                                                                                       
       www.mrrd-nabdp.org  ويب پاڼه           

(MoBNTA) چارو وزارتد ، قومونو او قبايلو ونود سرحد   
 اسد اهللا خالد (وزير)

، ېته نږد ېمحکم ې، سترسړک ډګر يد هوايدريم مکروريان، 
آابل، نهمه ناحيه  

  ٠٢٠٢٣٠١٧٦٨              ټيلفون 
 

 (SERVE)  دفتر روزنيزد سرف   
( رئيس ياجراي کريج. تيفن ایاس (  

آابلنهر درسن، ، سړک ټدسينما  بريکو، څلورمه کارته  
  ) ٤٠١٥ (                         پوست بکس

  ٠٧٩٩٣٢٧٧١٤                                    ټيلفون 

                                            ٠٧٩٩٦٥٣٠١٥   
                 ٠٧٠٠٢٨٠٥٠٦  

  director@serveafghanistan.org   ليک بريښنا
              info@serveafghanistan.org          

   www.serveafghanistan.org  ويب پاڼه          

(ICRC) کميټه هد سره صليب نړيوال   
( مشر يپالود   ريتو ستاکر (

آابل، یراليعقوب څلور حاجيد نوی ښار،  
  ٠٧٠٠٢٧٩٠٧٨                                    ټيلفون 

                                            ٠٧٩٩٥٥٠٠٥٥   
                                            ٠٧٠٠٢٩٧٧٧٧    

                                   ٠٠٨٨٢١٦٥١١٠١٢٨٨  
  ٠٠٨٧٣٧٦٢٧٣٠٩٤١                         فکس
  kabul.kab@icrc.org                   ليک بريښنا

                         com.kab@icrc.org           
www.icrc.org                                 ويب پاڼه 

     

يوال فدراسيونړولنو نټ ې دمياشتې او سر د سره صليب   
(IFRC)   

( مشر يپالود   فين جارله رود (
آابل ،انګړ ، پنځمه ناحيه ي سرې مياشتې د ټولنېد افغانافشار،   

  )٣٠٣٩(                                  پوست بکس
  ٠٧٠٠٢٧٤٨٨١                                   ټيلفون 

                                         ٠٧٠٠٣٠٣٥٩٧     
  finnjarle.rode@ifrc.org             ليک بريښنا

           Sayed.omershah@ifrc.org         
www.arcs.org.af            ويب پاڼه               

(SW) يوډد سالم وطنداررا   
( آمر يعموم ريورمسعود ف (  

 ٩٩، )ېون ته نږديويزټلآريانا (، تم ځایرکت داراالمان، د ش
آابل کور،  

  ٠٧٩٧٢٥٣٨٤٦                                   ټيلفون 
                                           ٠٧٨٦٩٤٧٧٨٤    

  Masood.Farivar@internews.af  ليک بريښنا
    www.salamwatandar.com  ويب پاڼه             

(SDO) سازمان ييختيااپر ييد سنا   
( رئيس ياجراي يراز محمد دليل (  

آابل، سړکنهم قلعه فتح اهللا،   
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  )٧٣(                                 پوست بکس
  ٠٧٠٠٢٢٠٦٣٨                                   ټيلفون 

                                           ٠٢٠٢٢٠١٦٩٣         
                                            ٠٧٥٢٠٢١٤٢٩  

  dalili_kabul@hotmail.com         ليک بريښنا
                    sdokabul@gmail.com        

www.sanayee.org.af                ويب پاڼه      

(SGAA) د افغانستان د خلکو همکار -يګال موسسه ډد سن   
 فيونا گال (سالکار)

آابل ،کور ٤٣٤ ، شپږم سړک،دريمه کارته  
                     ٠٧٠٠٢٨٥٠٥٦                                   ټيلفون 

                                           ٠٧٩٩٣٣٨٩٧٣   
                  ٠٧٩٧٠٧٠٩٨٧  

  sgaakabul@yahoo.com           ليک بريښنا
  sgaakabul2@yahoo.com                       

www.sandygallsafghanistanappeal.org ويب پاڼه   

(MoCI) وزارت ايعواو صن ۍد سوداګر   
يانورالحق احد (وزير)  

  آابل، سړک، د شورا سړک يداراالمان عمومد 
  ٠٢٠٢٥٠٠٣٣٥                                  ټيلفون 

                                  ٠٧٩٩٣٠٢٣١١    
                  hamid.rahimi@commerce.gov.af  ليک بريښنا

     www.commerce.gov.af              ويب پاڼه 

(SOZO) د سوزو نړيوال دفتر  
 عبدالوکيل مهربانزاده (رئيس)

آابل،  کور ٢٣  تايمني، پنځم سړک،  
  )٥١١٠(                                   پوست بکس

      ٠٧٥٢٠٠١١٢٠                                   ټيلفون 
                                           ٠٧٩٩٠٢١٧٦٦      

  wakil@sozointernational.org  ليک بريښنا
       khan@sozointernational.org        

              www.sozointernational.org        يب پاڼهو

يوټتيتپه اړه د راپور ورکولو انس ېاو جګړ ېد سول  
(IWPR)   

( آمر يوګرام مالرپد  ينوررحمان رحمان (  
ته  ېسليم کاروان پالزد سليم کاروان د څلورالرې ختيځه خوا، 

آابل  لور ته، ڼکوڅه، کي ٢،  مخامخ  
              ٠٧٠٠٠٢٥٦٣٥                                  ټيلفون 

  Noorrahman@iwpr.net           ليک بريښنا

     www.iwpr.net                              ويب پاڼه

(Ertebat) ډله ېد مفاهماختيا او پر ېد سول   
 يونس اختر (رئيس)

رياست ته  يپخوان بريښناد ( پوړی  ړد محب زاده پالزا لوم
آابل، دهمزنګ، )مخامخ  

  ٠٧٠٠٢٢٤٥٥٨          ټيلفون 
           ٠٧٧٦٣٩٣٢٠٢    

  ertebatteam@yahoo.com       ليک نابريښ
                 yonos_akhtar@yahoo.com        

 
 (CPAU) لپاره د همکاريو ټولنه ېاو يووال ېد سول   

( رئيس يادار  ميرويس وررک (
 کور، ٥ ، لومړی سړک،لويې څارنوالۍ ته مخامخ ،نوی ښار

 آابل
  )١٣٠٣٢(                                     پوست بکس

               ٠٧٠٠٢٧٨٨٩١                                    ټيلفون 
  Mirwais.wardak@cpau.org.af     ليک بريښنا

lawrence_devlin@hotmail.co.uk              
www.cpau.org.af                           

(RoP) بنياد  ېد سول  
( رئيسولو ټد   َزک ليا (

څلورمه ، )ېد تخنيک تم ځای ته نږد( سړک ېکارت ېڅلورمد 
آابل، کارته  

  ٠٧٩٤٦٧٧٢١٢                                   ټيلفون 
                                           ٠٧٩٩٤٠٣٢٤٨   

                                           ٠٧٩٩٣١٣٥٤٧    
  zach@rootsofpeace.org          ليک بريښنا

               gary@rootsofpeace.org        
 www.rootsofpeace.org                 ويب پاڼه

(SCA)  ن کميټهډسويافغانستان لپاره د د  
( رئيسد ټولو   اندرس فنگه (

، د عبدالحق د لور ته ڼا کوټ، کيي، پکت سړکد جالل آباد 
آابل، ۍ کېپه اته کيلو متر يرالڅلور  

  )٥٠١٧(                                   پوست بکس
  ٠٧٠٠٢٩٩٢٨٨                                   ټيلفون 

  ٠٠٩٣٠٢٠٢٣٢٠١٥٦                               فکس
  anders.fange@sca.org.af          ليک بريښنا

                             info@sca.org.af        
    www.swedishcommittee.org   ويب پاڼه 
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(SCO) او مرستندويه اداره يختياياد سويس پر   
( رئيسد ټولو  افگر يويل (  

 ٤٨٦او  ٤٨٥  وزير اکبر خان، ديارلسم سړک ښي لور ته
آابل، ونهکور  

  ٠٧٠٠٢٧٤٩٠٢          ټيلفون 
                                          ٠٧٩٩٢٠٣٤٧٥                

                                          ٠٢٠٢٣٠١٥٦٥  
                                          ٠٧٠٠٢٩٥٣٩٠  

  ٠٢٠٢٣٠٢٢٩٩                              فکس
                       willi.graf@sdc.net                   ليک بريښنا

                            kabul@sdc.net         
            www.sdc.org.af                       ه   ويب پاڼ 

     
(SDC) او همکاريو اداره اختياد سويس د پر   

( رئيسد ټولو  گراف يويل (  
آابل کور،٢٨٥دريمه کوڅه، وزير اکبرخان، ديارلسم سړک،   

  ٠٢٠٢٣٠١٥٦٥                                   ټيلفون 
                                           ٠٧٠٠٢٧٤٩٠٢   

                              ٠٧٩٩٢٠٣٤٧٥  
                                           ٠٧٠٠٢٨٤٧٠٣  
  ٠٠٩٣٢٠٢٣٠٢٢٩٩                                فکس
  kabul@sdc.net                         ليک بريښنا

                 sayed.qasim@sdc.net        
            www.sdc.org.af                           ويب پاڼه 

(SP) سازمان، سويس پيس ېد سويس د سول   
آابل، کور ٤٥، زيږنتون ته مخامخ ۍمالل  شهرآرا واټ،  

  
 (IC) دفتر اختياهمکاريو او پر ود سويس د نړيوال   

( استازی يعموم  مجيب الرحمن (
سړک، دوهمه  ېڅلور الری، د کلوله پشت يد انصار ،نوی ښار
، آابلکور ٥  کوڅه  

                            ٠٧٩٨٢٦١٧١٥                ټيلفون 
٠٧٩٨٢٠٦٢٠٦        

  afghanistan@intercooperation.net   ليک بريښنا
              mujib.afg@intercooperation.org.pk        

   www.intercooperation.ch                      ويب پاڼه

(SAFMA)  افغانستان - د سويلي آسيا د آزادو رسنيو ټولنه   
( رئيس ېڅانګد د افغانستان   احسان اهللا آرين زی (

ل کابد ، د شرکت تم ځای، سړکداراالمان ، د دريمه کارته
آابل، دوبی د ودونو سالون ته مخامخ  

  ٠٧٠٠٦٥٠٩٥١                                  ټيلفون 

                                          ٠٧٠٠٨٠٢٠٠٣   
                             ٠٧٥٢٠٢٤١٠٧  

  safma.afghanistan@gmail.com  ليک بريښنا
                        Zalikhil@gmail.com   

         www.southasianmedia.net            ويب پاڼه 

(Sweden) د سويډن سفارت  
 توربون پيترسن (سفير)

آابل ، کور ٧٠  وزير اکبر خان،پنځلسم سړک، لومړۍ کوڅه،  
     ٠٢٠٢٣٠١٤١٦       ټيلفون 

  ambassaden.kabul@foreign.ministry.seليک بريښنا
    www.swedenabroad.se                     ويب پاڼه  

(CiC-ETC) روزنيز مرکز ېموسسد  يآی س يد س   
يحميد (ښوونيز سالکار)  

ته  ېپای، د انګريزانو هدير سړکد  رېالڅلورد د شهيد 
آابل،  قلعه موسی ،ېنږد  

  ٠٧٧٢٠٢٦٠٤٠        ټيلفون 
  admincic@neda.af                   ليک بريښنا

           suecic@neda.af        
 (CHF) اچ، اف موسسهيد س ،   

يصفی اهللا صيف (رئيس)  
آابل ، کور١٩٥ نوی ښار، د عصمت مسلم کوڅه،  

  ٠٧٠٠٣٨٠٥٨٠       ټيلفون 
       ٠٧٠٠٢٧٣٢١٤   

  safiulllah.saifi@misfa.org.af   ليک بريښنا
                              

 www.chfhq.org                         ويب پاڼه 

(CRS) آر، اس  موسسهيد س ،   
 فيروز آرين (مرستيال)

آابل، ،  لسمه ناحيهکور ٨٠٥، څلورم سړک تايمني،  
  ٠٧٩٥٧٩٧١٠٢    ټيلفون 
  feroz@asia.crs.org   ليک يښنابر

      www.crs.org  ويب پاڼه                        

(IDLG)  رياستخپلواک و ارګانونو سيمه ييزد   
( مرستيال ياجراي  عبيداهللا اخالص (

نهمه ناحيه) سفارت ترڅنګې اليتد اي( یرالد آريانا څلور   
  ٠٧٩٩٣٠٠٠١٩      ټيلفون 

                                           ٠٢٠٢١٠٤٧٠٣    
  Barna.karimi@gmail.com   ليک بريښنا

                        obaid.ekhlas@idlg.gove.af        
WWW.idlg.gov.af     ويب پاڼه                      

s.sifi75@yahoo.com        
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(SVA)  ټولنه هرضاکار ينتاشد   
آابل، نوی ښار   
  chikawa@sva.or.jp               ليک بريښنا

 www.jca.apc.org/sva/english      ويب پاڼه  

(NATO)  يملکی نماينده ګ ناټود   
( ستازیا پوړیو لوړتونخدم يد ملک  حکمت (

سفارت ې د امريک( يقوماندان يمرکزد ايساف مسعود سړک، د 
آابل، )ېدنږته   

        ٠٧٩٩٥١١٢٦٢                                   ټيلفون 
                                           ٠٧٩٩٥١١٢٥٥    

                                           ٠٧٩٩٥١١٢٦٣  
  natoscr@yahoo.com                ليک بريښنا

                      luksikm@isaf-hq.nato.int          
 

(SO) د شهدا موسسه  
( رئيس يياجرا  نويد (

ېپل سرخ، عمر جان کندهاری جومات ته نږد، دريمه کارته  
  ٠٧٩٩٣٢٨٩٠١                                   ټيلفون 

                                           ٠٧٩٩٣٣٥١١٥     
                                           ٠٧٩٩٤٠٩٥٤٤  
  shuhadakabul@hotmail.com     ليک بريښنا

               rnaveed@shuhada.org         
www.shuhada.org.af                 ويب پاڼه  

موسسه يختتياياو پرا روغتيايي، هد صفا روزنيز  
(SEHDO)   

( هرئيس ياجراي  زرغونه اعظم (
آابل، ناحيه هبالکونه، نهم ډګر يهوايد   
             ٠٧٨٦٤٩٦٥٦٥                                   ټيلفون 

                                          ٠٧٩٩٢١٤٩٦٦   
               ٠٧٧٨٣٦٠٩٥٢  

  sehadorg@gmail.com              ليک بريښنا
               haseebmiazad@hotmail.com        

           www.safah.org                             ويب پاڼه 

کليو د  ې پرتوريد ل/ مؤسسه  ياو فرهنګ يتخدماد طلوع 
 (TSCO/SFRRD) ولنيز بنسټټپراختيا 

( مرآد پروګر يمحمد محسن ضيا ايوب (  
کلينيک  ي روغتيارواند جرمنانو د (ا، شوزارت تر  د کرهڼېد

آابل، کارته سخی، )ته مخامخ  
  )١٥٩٠(                پوست بکس

  ٠٧٩٩٣٠١٢٤٧                                   ټيلفون 

                                           ٠٧٧٨٨٢٣٧٠٥   
                                            ٠٧٠٧٥٩٣٧٢٧  
  tsco_org@yahoo.com               ليک بريښنا

                ahmadshahir.zia@gmail.com        
 

 (MoPW) وزارت عامې د فوايد   
يعبدالقدوس حميد (سرپرست)  

آابل، ، نهمه ناحيهسړکمکروريان لومړی  يد لومړ  
  ٠٢٠٢٣٠١٣٦١                                 ټيلفون 

                                         ٠٧٩٩١٧٨٨٥٥     
                                         ٠٢٠٢٣٠٠٣٧٤  

  hamidi_naiman@yahoo.com    ليک بريښنا
 

 (MoPH) روغتيا وزارت ېد عام   
( وزيره سرپرست ثريا دليله ډاکټر (  

، لسمه ېسفارت ته نږد ېد امريکر الری، د عامې روغتيا څلو
آابل، ناحيه  

  ٠٢٠٢٣٠١٣٧٧                                    ټيلفون 
                                            ٠٧٩٩٢١١٩٣٤  

    moph.tdd@gmail.com     ليک بريښنا
          www.moph.gov.af                         ويب پاڼه 

(AHF) د عبدالحق بنياد  
( رئيس ياجراي ينصراهللا بريالی ارسالي (  

، دريم کنج ېکوڅ ۍ دد ګل فروش( یرالان څلورد طره باز خ
آابل، نوی ښار، )پوړ  

  ٠٧٠٠٢٠٢١٧٠ ټيلفون 
                                           ٠٧٩٩٣٠١٤٠٨    

                             ٠٧٠٠٦٠٢١٨٢  
  abdulhaqfoundation@hotmail.com ليک بريښنا

   www.abdulhaq.org                       ويب پاڼه 

(MoJ) وزارت ېد عدلي   
 حبيب اهللا غالب (وزير)

آابل، پشتونستان واټ، ، دوهمه ناحيهیرالتونستان څلور ښد پ  
        ٠٢٠٢١٠٠٣٢٢                                    ټيلفون 

                                            ٠٧٠٠١٩٣٠٤٥    
  rohinrahman@hotmail.com      ليک بريښنا

                            info@moj.gov.af        
         www.moj.gov.af                           ويب پاڼه  

(ISAF) مه اريکو دفتراع نړيوالو سوله ساتو ځواکونو د د-   
آابل، کلوپ د لوی مسعود سړک، پوځي سپورتي   
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                    ٠٧٩٩٥٠١١٠٦                                    ټيلفون 
                          ليک بريښنا

          albriziom@isaf-hq.nato.int                  
     www.isaf-jq/nato.int  ويب پاڼه                

(GRSP) مرستندويه پروګرامونهد کليو  يد غزن   
 محمد اسحق زيرک (رئيس)

آابل، کور ٢٠٨ سړک،  ٣T د، پل سرخ، دريمه کارته  
  ٠٧٩٩٣٢٠٥٨٤                                  ټيلفون 

                                          ٠٧٩٩٠٢٤٠٦١    
                                          ٠٧٧٧٩٠٠٢٥١  

  mzeerak@gmail.com                ليک بريښنا
                          e_zeerak@yahoo.com        

www.grsp.af                                 ويب پاڼه 

(CIMMYP) او جوارو د سمون نړيوال مرکز ود غنم   
( آمر عمومياړيکود   آر کی شرما (

 ١٥٧ ،دريمه کوڅه تهلورد بهارستان پارک لويديځ ، پروان مينه
آابل کور،  

     ٠٧٥٢٠٢٢٣٣٥               ټيلفون 
  pk.sharma@cgiar.org              ليک بريښنا

 
(MDM)  موسسهفرانسوي د نړيوالو ډاکټرانو   

( رئيسولو ټد   اوليور (
ته  ېو موسسړو زدکړ، د کاتب د لوسړکد شورا ، دريمه کارته

آابل، کور ٥٢٠، امخمخ  
                                                      )٢٢٤(                         پوست بکس

                                   ٠٧٠٠٢٨٢٤١٢                                    ټيلفون 
                                            ٠٧٨٩٩٨٠٦٥٢  
ليکبريښنا

genco.mdmafghanistan@medecindumonde.af  
                      mdmcoordafgh@yahoo.fr                    

      www.medecinsdumonde.org        ويب پاڼه  

(AFD) پراختيايي اداره ېد فرانس  
( رئيسلو د ټو  برنو ژويت (

  آابل ،سفارت ېد فرانسنوی ښار، د شير پور سړک، 
  ٠٧٩٧٣٢٣٢٣٥                                    ټيلفون 

  nasirip@afd.fr          ليک بريښنا
     www.afd.fr   ويب پاڼه                                   

(AFP) ي آژانسخبر ېد فرانس   
( رئيس ېڅانګد د کابل   لين اودونل (

  )٧١٠(                                        پوست بکس

    ٠٧٠٠٢٨٢٦٦٦ ټيلفون 
                              ٠٧٩٩٢١٥٠٢٧    

  afpkabul@afp.com                  ليک بريښنا
www.afp.com                              ويب پاڼه 

(France) سفارت ېد فرانس   
 ژان دی پنتون د ميکو (سفير)

آابل، نوی ښار، سړکد شير پور   
   ٠٧٠٠٢٨٤٠٣٢                                    ټيلفون 

٠٧٩٨٢٤٢٨٣٩                               
٠٧٩٩٦١٧٢٦٢            

                                          ليک بريښنا
chancellerie.kaboul-amba@diplomatie.gouv.fr          

       www.ambafrance-af.org                    ويب پاڼه
        

(FCCS) بنياد ېټولن يد فرهنګ او مدن   
( رئيس ياجرا ئ  تيمور حکيميار (

کور ٨٣٩، ) مخامخ ته  ملی آرشيف(ده افغانان، سالنګ واټ،   
  )٥٩٦٥(                     پوست بکس

  ٠٧٠٠٢٧٦٦٣٧                                  ټيلفون 
                       ٠٧٠٠٢٧٨٩٠٥                                           

  ٠٠٩٣٧٥٢٠٢٣٥٧٨                                فکس
      timor_hakimyar@yahoo.com   ليک بريښنا

            mir_joyenda@yahoo.com        
     www.afghanfccs.org                  ويب پاڼه   

(FES) د فريدريک ايبرت ټولنه   
مهبلو يتينا مير (رئيس)  

، )اشهوټل تر  ېد ستار( سړک ي، يفتلیرالڅلور  يانصارد
آابل، نوی ښار  

  ٠٧٠٠٢٨٠٤٤١                                   ټيلفون 
                                           ٠٧٩٩٣٣٨٠٩٤   

        info@fes-afghanistan.org            ليک بريښنا
 www.fes-afghanistan.org        هويب پاڼ 
          

(FRIEND) د فرينډ موسسه  
( رئيس اجرايي  مجتبی ظاهر (

آابل،  اپارتمان   ٤٠٢ ته مخامخ، درباز پالزه،د شهرآرا بڼ   
  ٠٧٩٩٤٢٠٩١٩                                   ټيلفون 

                                 ٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٤٨٧١٥  
                          mujtabazahir@yahoo.com      ليک بريښنا

                     lolengecom@yahoo.com        

cj9@isaf-hq.nato.int     
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                    ٠٧٩٩٥٠١١٠٦                                    ټيلفون 
                          ليک بريښنا

          albriziom@isaf-hq.nato.int                  
     www.isaf-jq/nato.int  ويب پاڼه                

(GRSP) مرستندويه پروګرامونهد کليو  يد غزن   
 محمد اسحق زيرک (رئيس)

آابل، کور ٢٠٨ سړک،  ٣T د، پل سرخ، دريمه کارته  
  ٠٧٩٩٣٢٠٥٨٤                                  ټيلفون 

                                          ٠٧٩٩٠٢٤٠٦١    
                                          ٠٧٧٧٩٠٠٢٥١  

  mzeerak@gmail.com                ليک بريښنا
                          e_zeerak@yahoo.com        

www.grsp.af                                 ويب پاڼه 

(CIMMYP) او جوارو د سمون نړيوال مرکز ود غنم   
( آمر عمومياړيکود   آر کی شرما (

 ١٥٧ ،دريمه کوڅه تهلورد بهارستان پارک لويديځ ، پروان مينه
آابل کور،  

     ٠٧٥٢٠٢٢٣٣٥               ټيلفون 
  pk.sharma@cgiar.org              ليک بريښنا

 
(MDM)  موسسهفرانسوي د نړيوالو ډاکټرانو   

( رئيسولو ټد   اوليور (
ته  ېو موسسړو زدکړ، د کاتب د لوسړکد شورا ، دريمه کارته

آابل، کور ٥٢٠، امخمخ  
                                                      )٢٢٤(                         پوست بکس

                                   ٠٧٠٠٢٨٢٤١٢                                    ټيلفون 
                                            ٠٧٨٩٩٨٠٦٥٢  
ليکبريښنا

genco.mdmafghanistan@medecindumonde.af  
                      mdmcoordafgh@yahoo.fr                    

      www.medecinsdumonde.org        ويب پاڼه  

(AFD) پراختيايي اداره ېد فرانس  
( رئيسلو د ټو  برنو ژويت (

  آابل ،سفارت ېد فرانسنوی ښار، د شير پور سړک، 
  ٠٧٩٧٣٢٣٢٣٥                                    ټيلفون 

  nasirip@afd.fr          ليک بريښنا
     www.afd.fr   ويب پاڼه                                   

(AFP) ي آژانسخبر ېد فرانس   
( رئيس ېڅانګد د کابل   لين اودونل (

  )٧١٠(                                        پوست بکس

    ٠٧٠٠٢٨٢٦٦٦ ټيلفون 
                              ٠٧٩٩٢١٥٠٢٧    

  afpkabul@afp.com                  ليک بريښنا
www.afp.com                              ويب پاڼه 

(France) سفارت ېد فرانس   
 ژان دی پنتون د ميکو (سفير)

آابل، نوی ښار، سړکد شير پور   
   ٠٧٠٠٢٨٤٠٣٢                                    ټيلفون 

٠٧٩٨٢٤٢٨٣٩                               
٠٧٩٩٦١٧٢٦٢            

                                          ليک بريښنا
chancellerie.kaboul-amba@diplomatie.gouv.fr          

       www.ambafrance-af.org                    ويب پاڼه
        

(FCCS) بنياد ېټولن يد فرهنګ او مدن   
( رئيس ياجرا ئ  تيمور حکيميار (

کور ٨٣٩، ) مخامخ ته  ملی آرشيف(ده افغانان، سالنګ واټ،   
  )٥٩٦٥(                     پوست بکس

  ٠٧٠٠٢٧٦٦٣٧                                  ټيلفون 
                       ٠٧٠٠٢٧٨٩٠٥                                           

  ٠٠٩٣٧٥٢٠٢٣٥٧٨                                فکس
      timor_hakimyar@yahoo.com   ليک بريښنا

            mir_joyenda@yahoo.com        
     www.afghanfccs.org                  ويب پاڼه   

(FES) د فريدريک ايبرت ټولنه   
مهبلو يتينا مير (رئيس)  

، )اشهوټل تر  ېد ستار( سړک ي، يفتلیرالڅلور  يانصارد
آابل، نوی ښار  

  ٠٧٠٠٢٨٠٤٤١                                   ټيلفون 
                                           ٠٧٩٩٣٣٨٠٩٤   

        info@fes-afghanistan.org            ليک بريښنا
 www.fes-afghanistan.org        هويب پاڼ 
          

(FRIEND) د فرينډ موسسه  
( رئيس اجرايي  مجتبی ظاهر (

آابل،  اپارتمان   ٤٠٢ ته مخامخ، درباز پالزه،د شهرآرا بڼ   
  ٠٧٩٩٤٢٠٩١٩                                   ټيلفون 

                                 ٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٤٨٧١٥  
                          mujtabazahir@yahoo.com      ليک بريښنا

                     lolengecom@yahoo.com        

cj9@isaf-hq.nato.int     
 مرستې ېبيا رغون او ۍراپټد فزيود افغانستان لپاره  

(PARSA) 
( رئيسد ټولو   ياسين فريد (

کابل مرستون انګړ، آابلد  د افشار سړک،  
  ٠٧٩٩٠٢٠٥٨٨                                    ټيلفون 

                              ٠٧٠٠٢٨٤٢٨٦    
                              ٠٧٩٨١٥٤٣٦٦  

  mgustav@mac.com                 ليک بريښنا

                yasinfarid_2006@yahoo.com  
www.afghanistan-parsa.org              ويب پاڼه 

(Finland) سفارتډ د فنلن   
جارزونپا يلور پاټاکډ (سفير)  

آابل ، کور ٣٩ ړک، لومړۍ کوڅه،س١٠وزير اکبر خان،   
        ٠٧٠٠٢٨٤٠٣٤                                   ټيلفون 

                                           ٠٢٠٢١٠٣٠٥١    
         ٠٣٥٨٩١٦٠٥٨١٥٠٤                              فکس
  sanomat.kab@formin.fi            ليک بريښنا

      www.finland.org.af               ويب پاڼه 

(TMF) د فيروز کوه بنياد  
( رئيس ياجراي  راری ستيوارت (

  ښاسفارت تر يپخوان د ستاند انګلدوهمه برخه،  پروان مينېد 
                          ٠٧٩٨١٨٢٠٢٨                                    ټيلفون 

                                            ٠٧٩٩١٤٣٣٦٢                        
                 ٠٧٩٨١٤٩١٧٣  

                                   ٠٠٨٨٢١٦٥٥٥٢٢٥٠٨  
  reception@turquoisemountain.org  ليک بريښنا
            contact@turquoisemountain.org         

    www.turquoisemountain.org         ويب پاڼه  

(RBO) قزح موسسه د قوس   
لشن مصلحګ (رئيس)  

آابل، وريماتسن، ارت ته مخامخزو بريښنابو او وداراالمان، د ا  
  ٠٧٧٧٢٠٦٣٥٣                                    ټيلفون 

   gulshan.moslih@gmail.com     ليک بريښنا
 

 (Kabul Weekly)  نيزهواود کابل   
 مير محمد صديق ذليق (مرستيال)

دوهم  ،)ته لور يښ( ېريعفوب څلورال حاجيد نوی ښار، 
آابلسړک،   

  ٠٧٠٠٢٦٩٦٣٨                                   ټيلفون 
   zaliq_s@yahoo.com               ليک بريښنا

                       kabulweekly@gmail.com  
 

 (KU) د کابل پوهنتون  
( رئيسد پوهنتون   حميد اهللا امين (

آابل، جمال مينه، ، دريمه ناحيهسړک ېد جمال مين  
 ٠٢٠٢٥٠٠٣٢٦                                   ټيلفون 

                                           ٠٢٠٢٥٠٠٢٤٥    
              chancellor@ku.edu.af  ليک بريښنا

                hamedullahamin@ku.edu.af  
 www.ku.edu.af                              ويب پاڼه 

(NCPR)  مرکز ملي ېنړيپاليسۍ د څد کابل پوهنتون د   
اهللا نور عبادحميد  (رئيس)  
آابل،  کابل پوهنتون، جمال مينه  

  ٠٢٠٢٥٠٠٣٩٠                                   ټيلفون 
                                           ٠٢٠٢٥٠٠٣٩١    

  ncpr@ceretechs.com              ليک بريښنا
                            admin@ncpr.af        

www.ncpr.af                             ويب پاڼه    

(KCSS) د کابل د ستراتيژيکو مطالعاتومرکز  
( رئيس ياجراي ياهللا رحما ن يول (  

آابل، دريمه کارته، پل سرخ  
  ٠٧٩٤٠٠٠٠٧٧                                   ټيلفون 

                                           ٠٧٥٢٠٩١٣٦٤     
  rahmani@kabulcenter.org       ليک بريښنا

           hussieni@kabulcenter.org        
            www.kabulcenter.org                  ويب پاڼه 

(KPL)  تونکتاب عموميد کابل   
( رئيس يعموم ميد نبی زادهعبدالح (  

آابل، یرالد ملک اصغر څلور  
  ٠٢٠٢١٠٣٢٨٩   ټيلفون 

                                          ٠٧٩٩٥٦٤٨١٨     
(KM) ۍد کابل ښاروال   

 محمد يونس نوانديش (ښاروال)
ده ، وزارت ته مخامخ، د زرنګار پارک ېاو روزن ېښووند 

آابل، افغانان  
  ٠٢٠٢١٠١٣٥٠                                   ټيلفون 
 

 (ILO) د کار نړيوال سازمان  
( د افغانستان د دفتر استازی/نکیوی کوږهمغ  هاروی برجر (
  شاه محمود واټ د UNDP  دفتر ترکيې سفارت ته مخامخ 
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  ٠٢٠٢١٢٤٥٠١                                   ټيلفون 
                                           ٠٧٩٧١٨٧٣٣٥   
  anahita.ilokabul@undp.org      ليک بريښنا

                         
ولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارتټد کار،    

(MoLSAMD)   
( هوزير  آمنه افضلي (

آابل،  ته مخامخ ټمکروريان مارکي ړيد لوم  
  ٠٧٠٠٢٧٥٢٢٩                                  ټيلفون 

                                          ٠٧٨٧٤٠٥٩٩٠    
   info@molsamd.gov.af             ليک بريښنا

massoud.amerkhil@yahoo.com                                                 
  www.molsamd.gov.af/about-ministry.php    ويب پاڼه 

                      
(CPSU) د کاناډا د پروګرامونو د مالتړ دفتز  

يمحمد اکبر حميد (رئيس)  
، آابلکور ٧٣٠  سړک، ٦او  ٥وزير اکبر خان، کيڼ لور ته  

           ٠٧٥٢٠٤٠٧٦٧                                   ټيلفون 
                              ٠٢٠٢٣٠٢٩١٤       

                    info@cpsu.org.af                      ليک بريښنا
  www.cpsu.org.af                      ويب پاڼه

 
(CWW) د کانسرن نړيوال سازمان  

( رئيسولو ټد  فيونا مکلسات (
آابل کور، ٤٧١سړک، ٤ ،قلعه فتح اهللا خان  

  ٠٧٩٩٤٨٩٥٠٧   ټيلفون 
                 Fiona.mclysaght@concern.net   ليک بريښنا

           www.concern.net                         ويب پاڼه 

(MoM) وزارت نود کانو   
يوحيد اهللا شهران (وزير)  

، دوهمه یرالتونستان څلور ښوزارت ته مخامخ، د پ ېمالي
آابل، تونستان واټپښ، ناحيه  

  ٠٢٠٢١٠٠٣٠٩                                   ټيلفون 
                                           ٠٢٠٢١٠٢٤١٠       

                                           ٠٧٩٩٣٠٠١٢٣  
  wshahrani@yahoo.com           ليک بريښنا

                         info@mom.gov.af        
            www.mom.gov.af                       اڼهويب پ  

(NRC) پالوی ېوالو لپاره د ناروډد ک   
( رئيسولو ټد  نيف مورنهان (

 کور، ١٢٧، )د مخابراتو دفتر ته مخامخ( څلورمه کارته  
آابل،  دريمه ناحيه  
  )٥٨٣٠(              پوست بکس

  ٠٧٩٧٠٣٥٢٣٧                                   ټيلفون 
                                           ٠٧٩٩٦٦٦٠٥٥     
                                            ٠٧٩٩٢٨٣٤٦٨  

                                  ٠٠٨٨٢١٦٢١٣٦٢١٤٦  
  sa@nrcafpk.org                        ليک بريښنا

charlotte.olsen@afg.nrc.no             
         www.nrc.no                                  ويب پاڼه 

(MAIL) وزارت  ۍی، ابو لګولو او مالدارهڼد کر   

يانجنيرمحمد آصف رحيم (وزير)  
آابل، جمال مينه، کابل پوهنتون ته مخامخ، دريمه ناحيه  

  )١٠٠٠٤(             پوست بکس
  ٠٢٠٢٥٠٠٣١٥                                    ټيلفون 
                                           ٠٧٩٧٢٦٩٨٦٩        

      info@mail.gov.af                      ليک بريښنا
                          payam.aziz@mail.com  

                asifrahimi@mail.gov.af              
           www.mail.gov.af                         ويب پاڼه  

(DAIL) رياست ۍ، اوبولگولو او مالدارېهڼد کر   
 عبدالکبير فرزان (رئيس)

  ٠٧٧٤٠٥٧٧٨٢                                    ټيلفون 
                                            ٠٧٩٩٣٢٥٤١٣    
  ٠٧٨٨٨٠٥٧٢٠  

  pdkabul@mail.gov.af                ليک بريښنا
 

 (MoCY) د کلتور او ځوانانو وزارت  
 سيد مخدوم رهين (وزير)

آابل،  اشد مخابراتو وزارت تر مي، ل باغ عموپ  
  ٠٢٠٢١٠١٣٠١                                   ټيلفون 

                                           ٠٧٠٠٢٩٠٣١٧  
    ليک بريښنا

  
 (Radio Killid) يوډد کليد را   

( هرئيس يادار ينجيبه ايوب (  
 ٦، ته نږدې ، چهاردهي واټ، د ازبکانو جومات دريمه کارته

آابل، کور ٤٤٢، سړک  
  ٠٧٩٩٣٢٩٨٣٢                                   ټيلفون 

                                           ٠٧٧١٠٨٨٨٨٨  

bk_nawabi2004@yahoo.com
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                                           ٠٢٠٢٥٠٠٧١٧  
  n.ayubi@killid.com                   ليک بريښنا

           www.killid.com                             ويب پاڼه 

(TKG) دفتر يد کليد ګروپ مطبوعات   
( هرئيس ياجراي ينجيبه ايوب (  

 ٦، چهاردهي واټ، د ازبکانو جومات ته نږدېدريمه کارته
آابل ، کور ٤٤٢ سړک،  

    ٠٢٠٢٥٠٠٧١٧                                   ټيلفون 
                                           ٠٧٩٩٣٢٩٨٣٢     
               n.ayubi@killid.com       ليک بريښنا

  www.tkg.af                                  ويب پاڼه

(DRRD)  او پراختيا رياست ېکليو د بيارغوند   
)د اړيکو مسوول(يعبدالرب نور  

آابل،  نګڅنيکس کمپ تر يفود ، سړک يپلچرخد   
     ٠٧٩٩١٠٥٧٤٧                                   ټيلفون 

    Abdulrab_005@yahoo.com    ليک بريښنا
 

 (MoRRD) او پراختيا وزارت ېرغوند کليو د بيا   
يجار اهللا منصور (وزير)  

او پراختيا وزارت انګړ، نيال  ېد کليو د بيارغونداراالمان، 
آابل ،سړکتشکيالتو د  باغ،  

   ٠٢٠٢٥٢٠٢١٦                                     ټيلفون 
                                            ٠٧٠٠١٧١٦٩٠    

  info@mrrd.gov.af                       ليک بريښنا
            Masoud.faizi@mrrd.gov.af        

          www.mrrd.gov.af   ويب پاڼه                      

پيوستون پروگرام يپراختيا وزارت، د مل بيارغونې او د کليو د  
(NSP/MRRD)   

( ئيسريکو ړد ا ياحمد جمشيد احمد (  
آابل سړکتشکيالتو  داراالمان،   

                            ٠٧٠٠٣٠٦٣١٤                                    ټيلفون 
                                            ٠٧٩٩٢٣٤١٧٠      
                                            ٠٧٩٩٥٧٢١٤٤  

  ariq.ismati@nspafghanistan.org   يکل بريښنا
                 a.rahman@nspafghanistan.org        

       www.nspafghanistan.org             ويب پاڼه    

(COMPRI-A) ای موسسه-د کمپری   
 روسل فورتير (رئيس)

آابل،  کور ٦٣، سړک ٢ قلعه موسی،  

  ٠٧٩٨١٤٩٧٤٢                                   ټيلفون 
                                           ٠٧٠٠٢٢٤٣٥٩    
  rfortier@futuresgroup.com       ليک بريښنا

         myawar@futuresgroup.com           
      www.constellagroup.com      ويب پاڼه 

(KAS) ټد کنراد آديناور بنس   
يبابک خلعت بار (رئيس)  

آابل، کور ٢٩١،سړکلسم  وزيراکبر خان،  
         ٠٧٠٠٢٢٤٨٠٠                                    ټيلفون 

  kas.kabul@ceretecs.com          ليک بريښنا
www.kas.de                                  ويب پاڼه 

(MoI) د کورنيو چارو وزارت  
يبسم اهللا محمد (وزير)  

آابل، نوی ښار، واټ ۍمالل  
  ٠٢٠٢٢٠١٣٤٠                                    ټيلفون 

                                            ٠٧٩٩٣٠٨٨٨٨    
                                            ٠٧٠٠٢٢٠٤١٨   
       ليک بريښنا

             www.moi.gov.af                        ويب پاڼه 

(Korea) د کوريا سفارت  
 تارک اعيان (سفير)

  ٠٢٠٢١٠٢٤٨١                                    ټيلفون 
                                            ٠٢٠٢١٠٢٤٨٢              

  kabul@mofat.go.kr                  ليک بريښنا
 

 (MoRRA)  چارو وزارتد د کډوالو او راستنيدونکو   
 جماهير انوری (وزير)

آابل، ، اوومه ناحيهشا ې ترد جنګلک فابريکواصل آباد،   
  )٥٨٠٦(                                       پوست بکس

   ٠٧٩٩٠٠٥٥٥٧                                    ټيلفون 
  info@morr.gov.af                      ليک بريښنا

                jamaheranwary@yahoo.com            
www.morr.gov.af                        ويب پاڼه   

(MoHE) د لوړو زده کړو وزارت  
 سرور دانش (سرپرست)

د کابل پوهنتون (ته مخامخ  ېکوڅ ود مخابرات، څلورمه کارته
آابل، دريمه ناحيه) اشتر   

  ٠٢٠٢٥٠٠٠٤٩                                   ټيلفون 
                                           ٠٧٩٩٧٢٥٩٠٠    

besmillah_530@yahoo.com



الف څخه تر یا: د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

۲۱6

                                           ٠٢٠٢٥٠٠٣٢١  
  rahimhidayat@gmail.com        ليک بريښنا

           www.mohe.gov.af                       ويب پاڼه 
  

(LEPCO) د ليپکو دفتر  
( آمر يادار يمحمد جواد احمد (  

کور شميره ر شا،څلورم سړک، د ، د درمسال تپروان مينه
، آابل١٥١  

  )٦٠٥٧(              پوست بکس
    ٠٧٠٠٢٨٣٩٥٦                                   ټيلفون 

                                           ٠٧٩٩٣٣٤٤٠١                       
                             ٠٧٧٧٢٨٣٩٥٦   

  lepcokabul@yahoo.com           ليک بريښنا
 

 (SCI) انګلستان -دفتر  ېساتن يد ماشومانو د خوند   
( آمرقواوو  يد بشر  احمد فيروز يوسفزی (

  ون ته مخامخيلويزټ، آريانا سړکداراالمان د ايوب خان مينه،  
  )٦٢٤(                 پوست بکس

                         ٠٧٩٩٨٠٣١٦٥                         ټيلفون 
   dskinner@savechildren.org     ليک بريښنا

            www.savethechildren.org.uk               
             ww.savechildren.org                ويب پاڼه   

(MoF) وزارت ېد مالي   
 عمر زا خيل وال (وزير)

آابل ،تونستان واټښپ، ، دوهمه ناحيهیرالتونستان څلور ښد پ  
    ٠٢٠٢١٠٣١٥٧                                   ټيلفون 
                                           ٠٧٩٩٢٤٠١٤٢    

  info@mof.gov.af                        ليک بريښنا
           www.mof.gov.af /                        ويب پاڼه 
www.customs.gov.af / www.budgetmof.gov.af  

                   

(MCPA) سازمان نېاو پالن جوړو ۍد ماين پاک   
عتيق اهللا حاجيانجينير  (رئيس)  

شرکت ليسې ته مخامخ، د داراالمان عمومي سړک، حبيبې  د
آابل  کور، ٥کيڼ لور ته ، سړک  

          ٠٧٠٠٢٧٦٠٠٦                                  ټيلفون 
                                          ٠٧٠٠٢٧٤٦٨٢    

    hajiattiqullah@hotmail.com   ليک بريښنا

                noorulhaq1968@gmail.com   
 

 (MAG) ډله سالکاره ونود ماين   
 نيکوالس هيوجس (د ټولو پروګرامونو آمر)

  آابل، کوڅه٦ کيڼ لور تهسړک، ١٥ وزير اکبرخان، 
                                ٠٧٩٦٠١١٧٣٦                                 ټيلفون 

                                         ٠٧٩٣٨٩٥٨٢٨   
 ليک بريښنا

Nicholas.hughes@maginternational.org  
        Dave.turner@maginternational.org          

           www.maginternational.org       ويب پاڼه   

(USFOR-A)  پوځي ځواکونهد متحده اياالتو   
( يکا د عامه امور دفترد امر )  

WFP ،تر منځ ېليس يامان اودفتر د   آابل   د نوی ښار
  ٠٧٩٩٥١٢٩١٩                                   ټيلفون 

                                           ٠٧٠٧٣٥٥٩٦٥   
   ليک بريښنا

USFOR-A-MediaRelations@afghan.swa.army.mil  
 

 (UAE) رب اماراتو سفارتد متحده ع   
ييوسف حالل (سفير)  

آابل، واټ يه محمود غازاش، یرڅلورالد زنبق   
                               ٠٧٨٦٨٦٨٦٨٧                                   ټيلفون  

           ٠٢٠٢١٠٤٥٧٥                                      فکس
              uaemkbl@hotmail.com   ليک بريښنا

 
د اګرو مترولوجۍ-هادار ېسرو يد متحدو اياالتو د جيولوجيک   

(USGS)  پروژه 
( د اړيکو مدير ېپه افغانستان ک  محمد فهيم ظهير (

د پل محمود خان او د ( ۍودان ېسرود  ۍد افغانستان د جيولوج
آابل ، )ترمنځ رېالڅلورد عبدالحق   

  ٠٧٨٦٧٠٠٤١١  ټيلفون 
 ٠٧٧٧٢١٧٧٧١    

  fahimzaheer@gmail.com                ليک بريښنا
                     fahimzaheer@yahoo.com        

          www.usgs.org                             ويب پاڼه  

(USAID) هپراختيايي ادار ه نړيوال لتونود متحدو ايا   
سفارت ته مخامخ انګړې د امريک(کف د مسعود سړک،    

    )٦١٨٠(                                       پوست بکس
                              ٠٠١٢٠٢٢١٦٦٤٨٨                                 فکس
  kabulaidproginfounit@usaid.gov  ليک بريښنا

      www.Afghanistan.usaid.gov             ويب پاڼه 
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                                           ٠٢٠٢٥٠٠٣٢١  
  rahimhidayat@gmail.com        ليک بريښنا

           www.mohe.gov.af                       ويب پاڼه 
  

(LEPCO) د ليپکو دفتر  
( آمر يادار يمحمد جواد احمد (  

کور شميره ر شا،څلورم سړک، د ، د درمسال تپروان مينه
، آابل١٥١  

  )٦٠٥٧(              پوست بکس
    ٠٧٠٠٢٨٣٩٥٦                                   ټيلفون 

                                           ٠٧٩٩٣٣٤٤٠١                       
                             ٠٧٧٧٢٨٣٩٥٦   

  lepcokabul@yahoo.com           ليک بريښنا
 

 (SCI) انګلستان -دفتر  ېساتن يد ماشومانو د خوند   
( آمرقواوو  يد بشر  احمد فيروز يوسفزی (

  ون ته مخامخيلويزټ، آريانا سړکداراالمان د ايوب خان مينه،  
  )٦٢٤(                 پوست بکس

                         ٠٧٩٩٨٠٣١٦٥                         ټيلفون 
   dskinner@savechildren.org     ليک بريښنا

            www.savethechildren.org.uk               
             ww.savechildren.org                ويب پاڼه   

(MoF) وزارت ېد مالي   
 عمر زا خيل وال (وزير)

آابل ،تونستان واټښپ، ، دوهمه ناحيهیرالتونستان څلور ښد پ  
    ٠٢٠٢١٠٣١٥٧                                   ټيلفون 
                                           ٠٧٩٩٢٤٠١٤٢    

  info@mof.gov.af                        ليک بريښنا
           www.mof.gov.af /                        ويب پاڼه 
www.customs.gov.af / www.budgetmof.gov.af  

                   

(MCPA) سازمان نېاو پالن جوړو ۍد ماين پاک   
عتيق اهللا حاجيانجينير  (رئيس)  

شرکت ليسې ته مخامخ، د داراالمان عمومي سړک، حبيبې  د
آابل  کور، ٥کيڼ لور ته ، سړک  

          ٠٧٠٠٢٧٦٠٠٦                                  ټيلفون 
                                          ٠٧٠٠٢٧٤٦٨٢    

    hajiattiqullah@hotmail.com   ليک بريښنا

                noorulhaq1968@gmail.com   
 

 (MAG) ډله سالکاره ونود ماين   
 نيکوالس هيوجس (د ټولو پروګرامونو آمر)

  آابل، کوڅه٦ کيڼ لور تهسړک، ١٥ وزير اکبرخان، 
                                ٠٧٩٦٠١١٧٣٦                                 ټيلفون 

                                         ٠٧٩٣٨٩٥٨٢٨   
 ليک بريښنا

Nicholas.hughes@maginternational.org  
        Dave.turner@maginternational.org          

           www.maginternational.org       ويب پاڼه   

(USFOR-A)  پوځي ځواکونهد متحده اياالتو   
( يکا د عامه امور دفترد امر )  

WFP ،تر منځ ېليس يامان اودفتر د   آابل   د نوی ښار
  ٠٧٩٩٥١٢٩١٩                                   ټيلفون 

                                           ٠٧٠٧٣٥٥٩٦٥   
   ليک بريښنا

USFOR-A-MediaRelations@afghan.swa.army.mil  
 

 (UAE) رب اماراتو سفارتد متحده ع   
ييوسف حالل (سفير)  

آابل، واټ يه محمود غازاش، یرڅلورالد زنبق   
                               ٠٧٨٦٨٦٨٦٨٧                                   ټيلفون  

           ٠٢٠٢١٠٤٥٧٥                                      فکس
              uaemkbl@hotmail.com   ليک بريښنا

 
د اګرو مترولوجۍ-هادار ېسرو يد متحدو اياالتو د جيولوجيک   

(USGS)  پروژه 
( د اړيکو مدير ېپه افغانستان ک  محمد فهيم ظهير (

د پل محمود خان او د ( ۍودان ېسرود  ۍد افغانستان د جيولوج
آابل ، )ترمنځ رېالڅلورد عبدالحق   

  ٠٧٨٦٧٠٠٤١١  ټيلفون 
 ٠٧٧٧٢١٧٧٧١    

  fahimzaheer@gmail.com                ليک بريښنا
                     fahimzaheer@yahoo.com        

          www.usgs.org                             ويب پاڼه  

(USAID) هپراختيايي ادار ه نړيوال لتونود متحدو ايا   
سفارت ته مخامخ انګړې د امريک(کف د مسعود سړک،    

    )٦١٨٠(                                       پوست بکس
                              ٠٠١٢٠٢٢١٦٦٤٨٨                                 فکس
  kabulaidproginfounit@usaid.gov  ليک بريښنا

      www.Afghanistan.usaid.gov             ويب پاڼه 

(MoCIT) وزارت جۍنالوټک يد مخابراتو او معلومات   
( وزيرسر پرست    اميرزۍ سنګين(

د اتلس پوړيزې ودانۍ ، يپل باغ عموممحمد جان خان واټ، 
آابل، دوهمه ناحيهدريم پوړ،  

  )٥٤٢٨(                                       پوست بکس
                          ٠٢٠٢١٠١١٠٠                                    ټيلفون 

                                          ٠٧٠٠٠٦٨٤٢٩    
          www.mcit.gov.af                          ويب پاڼه  

(CSHRN) حقونو شبکه يبشر ې دولنټ يد مدن   
)کوونکی ید اړيکو همغږ(ينعيم نظر  

آابل، سړکې ناحي ېد شپږم ۍروالښاد ، دريمه کارته  
           ٠٧٩٩٣٥٣٤٨١                                     ټيلفون 

                               ٠٧٠٠٢٦٠٩٤٢       
                               ٠٧٩٩٣١٥٨٧٥   

  nn_cshrn@yahoo.com              ليک بريښنا
        wazirahmad_khorami@yahoo.com        

         www.cshrn.af                                  ويب پاڼه

(CSDC) زختيا مرکاد پر ېولنټ يد مدن   
يمحمد سعيد  نياز (رئيس)  

 ،ی سړکړا لومشد لب جر څلورالری، د صفا سيتي سنټر تر 
آابل،   ناحيه ٤ کور، ٣  

  )١٠٣٥(                                       پوست بکس
  ٠٧٩٩٠٢٠٣٢٠                                    ټيلفون 

                                            ٠٧٠٨١٩٨٣٣١  
  niazi@afghancsdc.org               ليک بريښنا

                          m_s_niazi@yahoo.com        
        www.afghancsdc.org                       ويب پاڼه

(CSM) مجله ېټولن يد مدن   
يو نادرتپر (رئيس)  

آابل، شهر آرا، يږنتون ته مخامخز ۍمالل  
  ٠٧٠٠٢٩٧٤٧٠                                   ټيلفون 

                                           ٠٢٠٢١٠١٦١٠  
  partaw@acsf.af                       ليک بريښنا

  
 يافغان ړولود لو تياوووړ طبيعياو د  ېد مديريت، روزن 

  (AIMTEIC) انستتيوت
 محمد عظيم (رئيس)

  ٧٠٨   شميره کورد کوڅه،  ٤کوټې سنګي، د سيلو سړک،
  ٠٧٩٩١٩٠٠١٥                                  ټيلفون 

    ٠٧٠٠١٥٥٤١٠    

              ٠٧٥٢٠٢٣٩٨٦                                     فکس
  aimteic@yahoo.com                ليک بريښنا

                    azimq@hotmail.com             
 

 (MADERA) د مديرا موسسه  
( هرئيسولو ټد   پاسکال آرتد (

آابل ور،ک ١٣٣، سړک ٧ قلعه فتح اهللا،  
  ٠٧٠٠٢٨١٨٦٩     ټيلفون 

     ٠٧٩٨٠١٨٦١٦   
                                   ٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٤٢٩٣      

  contact.kbl@madera-afgha.org   ليک بريښنا
      countrydirector@madera-afgha.org        

     www.madera-asso.org                 ويب پاڼه 

(MC) کارپس  نړيواله موسسه يد مرس   
( رئيسد ټولو   کرستينا مالگن (

             ٠٧٩٩٢١٨٨٩٤                                   ټيلفون 
                                          ٠٧٩٩٣٩٩٥٨٢    
  cmulligan@af.mercycorps.org   ليک بريښنا

          smohammad@af.mercycorps.org          
         www.mercycorps.org                   ويب پاڼه  

(MERLIN) رلين موسسهيد م   
( رئيسولو ټد   بن مسکال (

   ٠٧٩٩٦٥١٦٢٢                                   ټيلفون
                                         ٠٧٩٧١١٨١٦٥   
  cd@merlin-afghanistan.org    ليک بريښنا

             www.merlin.org.uk                     ويب پاڼه 

(MSI) افغانستان -توپس نړيواله موسسه رئيسد م   
( رئيسد ټولو   فرهاد جاويد (

 ٢٢٠ر شميره کوسړک، د  ٤، د حاجي مال سړک،دريمه کارته
آابل،  ناحيه ٦،    

  )٥٨٥٨(                بکس پوست
  ٠٧٩٩٣٢٩٠٩٢                                    ټيلفون 
                                            ٠٧٨٧٨٨٩٥٠٠    

                               ٠٧٨٤٢٩٩٨٦١  
   ٠٧٧٥١٠١٠٢٠                           فکس
   pd@msi-afg.org                       ليک بريښنا

                     admin@msi-afg.org        
            www.mariestopes.org               ويب پاڼه  

(Egypt)  سفارت تجمهوريد د مصر   
( رژدافيراش  کريم شرف (



الف څخه تر یا: د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

۲۱۸

آابل،  سړک  وزير اکبر خان،١٥
  ٠٧٥٢٠٢١٩٠١                                   ټيلفون 

                                           ٠٧٥٢٠٢١٩٠٣  
  ٠٢٠٢١٠٤٠٦٤    فکس
  egypt_kabul@mfa.gov.eg        ليک بريښنا

 
 (Malalai) مجله ۍد مالل   

 جميله مجاهد (رئيس)
سينما ته  ملينگ، څتر  ۍکمپن ي، د رحيم گرديزټسالنگ وا

لآاب،  امخمخ  
                      ٠٧٧٧٢٧٢٧٣٦                                    ټيلفون 

                                            ٠٧٨٦٢٧٢٧٣٦           
  malalai_magazine@yahoo.com  ليک بريښنا

 
 (CSRC) کميسيونسمون د  نوخدمتو يد ملک   

ابلآ، ه محمود غازی واټاش، ۍد صدارت ودان  

 (UNFPA) صندوق يد ملگرو ملتونو د وگړو وجه   
هوکمن يار (استازی)  

د يوناکا انګړ، آابلد جالل آباد سړک،   
  )١٦٠٣٠(             پوست بکس

                           ٠٧٠٧١١٩٩٩٩                                    ټيلفون 
 heokman@unfpa.org                ليک بريښنا

     www.afghanistan.unfpa.org   ويب پاڼه 

(UN-Habitat)  پروگرام ياستوګند ملگرو ملتونو دبشر د   
(OIC) جان ترکسترا 
، آابلکور ٢٣٥ تايمني، اتم سړک،  

    ٠٧٠٠٢٨٢٤٦٤                                    ټيلفون 
                                            ٠٧٠٧٤٦١١٢٥     

   jan.turkstra@unhabitat-afg.org   لی بريښنا
       hashmat.sayedi@unhabitat-afg.org              

         www.unhabitat-afg.org      ويب پاڼه           
            

(UNDSS) د ملګرو ملتونو امنيتی سازمان  
( رسالکاامنيتی   انتی ليجنار (

سفارت ته مخامخ، د بالسم روغتون تر  نډحنظله جومات، د هال
آابل، څنګ  

  ٠٧٠٠٢٨١٦٧٣                                    ټيلفون 
  Leijenaar@un.org                     ليک بريښنا

 
 (UNDP) اداره يختياياتونو پرد ملګرو مل   
( هد عامه اړيکو او مدافعې مدير يفضه حسين (  

  UNDP  غازي واټاه محمودش ،کمپاونډ  
  ترکيې سفارت ته مخامخ

  )٥(                       پوست بکس
  ٠٢٠٢١٢٤٠٩٨                                 ټيلفون 

                                        ٠٧٠٠٤٧٥٧١٤    
  ٠٠٨٧٣٧٦٣٤٦٨٨٣٦                      فکس
        fezeh.hosseini@undp.org       ليک بريښنا

                           registry.af@undp.org        
           www.undp.org.af                         يب پاڼهو 

  اداره نوخدمتو ياو هواي يد ملګرو ملتونو د بشر
(UNHAS)   

( مدير ترانسپورټ يد هواي يارو گارافالوال (  
آابل، کوڅه  ٣ کيڼ لور ته  ،سړک ١٥ شير پور،    

                                ٠٧٩٧٦٦٢٠٢٥      ټيلفون 
                                           ٠٧٩٧٦٦٢٠٣٢    

UNHAS-AFG.RESERVATION@WFP.ORG  
khalilullah.kakar@wfp.org                              

 
 (UNOPS) اداره تونود ملګرو ملتونو د پروژو د خدم   

نبروک مککاررو (د اړيکومسوول)  
آابل دفتر، يعمليات  UNOPS   انګړ د جالل آباد سړک، د يوناکا

  )١٧٧٢(                                       پوست بکس
   ٠٧٩٩٢٥٧٥٨٤                                  ټيلفون 

  ٠٠٩٣٧٠٠٦٦٧٧٨٨                                 فکس
    brucemc@unops.org                 ليک بريښنا

                           kirkb@unops.org        
          www.unops.org/agoc                   ويب پاڼه   

(UNEP) د ملګرو ملتونو د چاپيريال پروګرام  
( مدير عمومي مدقق يول (  

ودانۍ،   UNOPSانګړ، د  UNOCA د ،د جالل آباد سړک
    اطاق  ٣٢

                                ٠٧٩٩١٣١٦١٨                             ټيلفون 
                           wali.modaqiq@unep.ch             ليک بريښنا

 www.unep.org/conflictsanddisasters      ويب پاڼه 

(FAO) اداره ېد ملګرو ملتونو د خوراک او آرن   
( يستاز تکای يتکست جبر (  

کابل (وزارت سره يوځای  او مالدارۍ بو لګولووا، هڼېد کر
آابل، جمال مينه، )پوهنتون ته مخامخ  

  ٠٧٠٠٢٨٨١٥٤                                  ټيلفون 
                                          ٠٧٠٠٢٩٥٧١١    



پتی او تماسونه

۲۱۹

آابل،  سړک  وزير اکبر خان،١٥
  ٠٧٥٢٠٢١٩٠١                                   ټيلفون 

                                           ٠٧٥٢٠٢١٩٠٣  
  ٠٢٠٢١٠٤٠٦٤    فکس
  egypt_kabul@mfa.gov.eg        ليک بريښنا

 
 (Malalai) مجله ۍد مالل   

 جميله مجاهد (رئيس)
سينما ته  ملينگ، څتر  ۍکمپن ي، د رحيم گرديزټسالنگ وا

لآاب،  امخمخ  
                      ٠٧٧٧٢٧٢٧٣٦                                    ټيلفون 

                                            ٠٧٨٦٢٧٢٧٣٦           
  malalai_magazine@yahoo.com  ليک بريښنا

 
 (CSRC) کميسيونسمون د  نوخدمتو يد ملک   

ابلآ، ه محمود غازی واټاش، ۍد صدارت ودان  

 (UNFPA) صندوق يد ملگرو ملتونو د وگړو وجه   
هوکمن يار (استازی)  

د يوناکا انګړ، آابلد جالل آباد سړک،   
  )١٦٠٣٠(             پوست بکس

                           ٠٧٠٧١١٩٩٩٩                                    ټيلفون 
 heokman@unfpa.org                ليک بريښنا

     www.afghanistan.unfpa.org   ويب پاڼه 

(UN-Habitat)  پروگرام ياستوګند ملگرو ملتونو دبشر د   
(OIC) جان ترکسترا 
، آابلکور ٢٣٥ تايمني، اتم سړک،  

    ٠٧٠٠٢٨٢٤٦٤                                    ټيلفون 
                                            ٠٧٠٧٤٦١١٢٥     

   jan.turkstra@unhabitat-afg.org   لی بريښنا
       hashmat.sayedi@unhabitat-afg.org              

         www.unhabitat-afg.org      ويب پاڼه           
            

(UNDSS) د ملګرو ملتونو امنيتی سازمان  
( رسالکاامنيتی   انتی ليجنار (

سفارت ته مخامخ، د بالسم روغتون تر  نډحنظله جومات، د هال
آابل، څنګ  

  ٠٧٠٠٢٨١٦٧٣                                    ټيلفون 
  Leijenaar@un.org                     ليک بريښنا

 
 (UNDP) اداره يختياياتونو پرد ملګرو مل   
( هد عامه اړيکو او مدافعې مدير يفضه حسين (  

  UNDP  غازي واټاه محمودش ،کمپاونډ  
  ترکيې سفارت ته مخامخ

  )٥(                       پوست بکس
  ٠٢٠٢١٢٤٠٩٨                                 ټيلفون 

                                        ٠٧٠٠٤٧٥٧١٤    
  ٠٠٨٧٣٧٦٣٤٦٨٨٣٦                      فکس
        fezeh.hosseini@undp.org       ليک بريښنا

                           registry.af@undp.org        
           www.undp.org.af                         يب پاڼهو 

  اداره نوخدمتو ياو هواي يد ملګرو ملتونو د بشر
(UNHAS)   

( مدير ترانسپورټ يد هواي يارو گارافالوال (  
آابل، کوڅه  ٣ کيڼ لور ته  ،سړک ١٥ شير پور،    

                                ٠٧٩٧٦٦٢٠٢٥      ټيلفون 
                                           ٠٧٩٧٦٦٢٠٣٢    

UNHAS-AFG.RESERVATION@WFP.ORG  
khalilullah.kakar@wfp.org                              

 
 (UNOPS) اداره تونود ملګرو ملتونو د پروژو د خدم   

نبروک مککاررو (د اړيکومسوول)  
آابل دفتر، يعمليات  UNOPS   انګړ د جالل آباد سړک، د يوناکا

  )١٧٧٢(                                       پوست بکس
   ٠٧٩٩٢٥٧٥٨٤                                  ټيلفون 

  ٠٠٩٣٧٠٠٦٦٧٧٨٨                                 فکس
    brucemc@unops.org                 ليک بريښنا

                           kirkb@unops.org        
          www.unops.org/agoc                   ويب پاڼه   

(UNEP) د ملګرو ملتونو د چاپيريال پروګرام  
( مدير عمومي مدقق يول (  

ودانۍ،   UNOPSانګړ، د  UNOCA د ،د جالل آباد سړک
    اطاق  ٣٢

                                ٠٧٩٩١٣١٦١٨                             ټيلفون 
                           wali.modaqiq@unep.ch             ليک بريښنا

 www.unep.org/conflictsanddisasters      ويب پاڼه 

(FAO) اداره ېد ملګرو ملتونو د خوراک او آرن   
( يستاز تکای يتکست جبر (  

کابل (وزارت سره يوځای  او مالدارۍ بو لګولووا، هڼېد کر
آابل، جمال مينه، )پوهنتون ته مخامخ  

  ٠٧٠٠٢٨٨١٥٤                                  ټيلفون 
                                          ٠٧٠٠٢٩٥٧١١    

                                           ٠٧٩٩٦٦٨٣٣٦               
                                 ٠٠٨٨٢١٦٤٣٣٣٩٣١٣  

              ٠٠٨٧٣٧٦٣٤٦٨٨٣٦ UNDP faxفکس
           Tekeste.Tekie@fao.org   ليک بريښنا

                         FAO-AF@fao.org        
           www.fao.org                                ويب پاڼه 

(UNV) د ملګرو ملتونو د رضاکارانو دفتر  
ت مورانستار (رئيس)  

دفتر       UNDP   د شاه محمود غازي واټ،
  لآاب، ترکيې سفارت ته مخامخ

                                 ٠٧٠٠٢٨٢٥٢١                                    ټيلفون 
                                            ٠٢٠٢١٢٤٣٠٣  

                                            ٠٧٠٠٢٨٢٥٢٠          
  Naeem.sadat@unvolunteers.org  ليک بريښنا

stuart.moran@undp.org                                                                                  
                                    www.unv.org                              ويب پاڼه

      
(UNIDO)  ادارهد ملګرو ملتونو د صنعت  د پراختيا   

 فخرالدين عزيز (د عملياتو مشر)
آابل، ه محمود غازی واټاش  
  ٠٢٠٢١٢٤١٣٥                                    ټيلفون 

                                            ٠٧٩٩٣٠٦٣١١  
                   ٠٧٠٠٨٠٨٤٠٤                             

  ٠٠٨٧٣٧٦٣٤٦٨٨٣٦                               فکس
  F.Azizi@unido.org                    ليک بريښنا

          www.unido.org                  ويب پاڼه      

(UNHCR) يکميشنر يد ملګرو ملتونو د کډوالو عال   
( رئيسدفتر  سيمه ييزد کابل د  ينی او هاراگر (  

، آابلکور ٤١ نوی ښار، د سولې واټ،  
  )٣٢٣٢(         پوست بکس

  ٠٢٠٢٢٠٠٣٨١                                    ټيلفون 
                                      ٠٧٠٠٢٧٩٢١٠         

                             ٠٧٠٨٢٨٨٢٤٧  
                                  ٠٠٨٨٢١٦٥١١٢١٦٧٥  

  ٠٠٤١٢٢٧٣٩٧٥٠١                                فکس
  macleod@unhcr.org                 ليک بريښنا

                       AFGKA@unhcr.org        
          www.unhcr.org                              ويب پاڼه

د انسجام  مرکز ۍملګرو ملتونو د ماين پاکافغانستان لپاره د د   
(UNMACCA)  

( رئيسد پروگرام   محمد حيدر رضا (
آابل، یراللوڅصدارت د   

  )٥٢٠(        پوست بکس
  ٠٧٠٠٣٩٢١٨٤                                   ټيلفون 

   haider.reza@macca.org.af      ليک بريښنا
ww.macca.org.af                          ويب پاڼه 

د  په وړاندېتوکو او جرايمو  اید ملګرو ملتونو د نشه 
 (UNODC) دفتر ېمبارز 

ن کې نشه ای توکو په وړاندې د په افغانستا( ژان لوک لمخيو
) سالکار مبارزې ځانګړی  

 ١څلورمه ناحيه،  کور،   ٢٥٧، سړک١٤٩   کلوله پشته،
آابل، زون  

  )٥(                          پوست بکس
 ٠٧٩٨٤١٦٣٢٥                                    ټيلفون 

                                            ٠٧٩٦٧٢٨١٦٧         
                               ٠٧٩٧٢٢٢٨٢٨    

  ٠٠٤٣١٢٦٠٦٠٧٤٧٤٣                             فکس
  fo.afghanistan@unodc.org        ليک بريښنا

         www.unodc.org                             ويب پاڼه 

هادار ياو تعليم ي، کلتوريد ملګرو ملتونو علم  
(UNESCO)  

 شيگرو آووگی (رئيس)
، آابلکور ١١٤٣د شير پور څلور الری،   

  ٠٧٠٠٢٨٣٠٠٨                                   ټيلفون 
                                          ٠٧٩٦٦٤٧٦٢٦                        

                                           ٠٧٧٣٠٣٠٣٣٠    
  ٠٠٨٣٧٧٦٣٤٦٨٨٣٦                             فکس
  c.gyeltshen@unesco.org         ليک بريښنا

                  s.aoyagi@unesco.org            
       www.unesco.org/kabul           ويب پاڼه     

(AMN) پاڼهځور ملي د آرمان   
 مير حيدر مطهر (خپرونکی)

 آابل
  ٠٧٠٠٢٨٢٦٧٣        ټيلفون 
 

د واليتي مديريت ادارهپيوستون پروګرام  مليد    
(NSP/PMU) 

( آمر تيوالي  انجنير نظر محمد عمری (
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، ځن،  د سوريا او رابعه بلخی تر ميیرڅلورال څلورمه کارتهد 
آابل سړک، ٣  
        ٠٧٩٩٢٠٣١٠٦                                    ټيلفون 

  kabul@nspafghanistan.org       ليک بريښنا
        www.nspafghanistan.org              ويب پاڼه 

(MoD) دفاع وزارت يد مل   
(وزير) رال عبدالرحيم وردکڼج  

دوهمه  پشتونستان واټ، ه مخامخ،ت ۍرياست ماڼ يد جمهور
آابل،  ناحيه  

     ٠٢٠١٠٠٤٥٠                                     ټيلفون 
                                             ٠٢٠١٠٠٤٥٨  
                                           ٠٧٩٩٢١٢٥٤٥         
  info@mod.gov.af                     ليک بريښنا

             abdulhai.waheed@mod.gov.af          
            www.mod.gov.af                        ويب پاڼه  

(MEDA) ټولنهپراختيا  يتس د اقتصادايند منو  
( رئيس يعموم  جيمز ويليم (

آابل، کور ٣٣٣، سړک ٧ قلعه فتح اهللا،  
  ٠٧٩٥٣٩١٣٠٩  لفونټي 

  jamesarputharaj@hotmail.com   ليک بريښنا
      www.meda.org  ويب پاڼه                       

ولنهکارپوهانو ټد  ېک ډګرهمکاريو په ي ختيايااو پر کډوالۍد   
(AGEF)   

( مرستيال   خالد نورزاد (
آابل، ناحيه ٤کور،  ٩٥م ځای،  کلوله پشته، د برج برق ت  

  ٠٧٩٩٣٠٠٥٠١                                    ټيلفون 
                                            ٠٧٩٩٠٠٠٥٢٧    

  dadm@afghanistan.agef.net      ليک بريښنا
    www.agef.net  ويب پاڼه                    

(IOM)  نړيوال سازمان کډوالۍد   
( عملياتی مدير ړپوړیلو  داواالس هوز آيوان (

، د ملګرو ملتونو د ميلمستون یرالڅلور  يانصارد نوی ښار، 
آابل کور، ١٠٩٣، اشتر   

                        ٠٧٠٧١٨٥٠٦٣                                   ټيلفون 
                                           ٠٢٠٢٢٠١٠٢٢    

                                           ٠٧٠٠١٨٥٩٦٠                       
  ahaied@iom.int                       ليک بريښنا

                         idavalos@iom.int        
 www.iom.int/afghanistan            ويب پاڼه  

(MEDAIR) د ميداير موسسه  
( هآمرې مرستندويه څانګد د کابل   آمندا سکننل (

آابل، کور ٣ ،)اشد قاسمی ون هاوس تر( سړک ٢ تايمني،  
  )٥٩٥١(                   پوست بکس

            ٠٧٠٠٠٩٣١٢٥                                    ټيلفون 
                                          ٠٧٩٩٣٣٧٥٨١   

                                ٠٧٠٠٠٩٣١٢٥                                
                                 ٠٠٨٨٢١٦٥٢٠٣٠٣٣٤  

  kblpsm-afg@medair.org          ليک بريښنا
                      cd-afg@medair.org             

www.medair.org                      ويب پاڼه     

(MESAA) مرستو ټولنه  يتعليمد  ېميډ افغانستان لپاره د د  
 ذبيح اهللا احمديار (رئيس)

JIFF سفارت ته  ېروسيد  مرکز سره يوځای  يروغتياي
  مان سړکايوب خان مينه، د داراال ،ېنږد

     ٠٧٠٠٢٩٢٠٩٥                                   ټيلفون 
  mesaa_afg@yahoo.com         ليک بريښنا

  
 (ME) د ميشن ايست موسسه  
( رئيسولو ټد  جاکس دايلوکس (

، آابلسړکدريم قلعه فتح اهللا،   
  )نهاخ هد نوې ښار پوست ٣١١٤(  پوست بکس

 ٠٧٩٩٢٩٧٥٦٢                                   ټيلفون 
                                          ٠٧٩٩٨٤٤٤٣٤     

                             ٠٧٠٨٧٤٩٤٢٢  
                                  ٨٨٢١٦٥٤٢٠٩٧٨١٠٠  

  cd.afg@missioneast.org           ليک بريښنا
   www.miseast.org                         ويب پاڼه  

(Norway) سفارت يهاش ېد نارو   
هترن ېتور (سفير)  

آابل، کور ٣ کوڅه ، ٤ک،ښي لور تهسړ ١٥ان، وزير اکبر خ  
  ٠٧٠١١٠٥٠٠٠  ټيلفون 

                                          ٠٧٠١١٠٥٠٩٠           
                                          ٠٧٩٩٨٣٧٩٥٦      

                                   ٠٠٨٧٠٧٦٢٥٩٦٩٢٥  
  emb.kabul@mfa.no                  ليک بريښنا

          www.norway.org.af   ويب پاڼه     

(MoCN)  وزارت ېد مبارز ه وړاندېتوکو پ ييد نشه   
 ضرار احمد مقبل (وزير)
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، ځن،  د سوريا او رابعه بلخی تر ميیرڅلورال څلورمه کارتهد 
آابل سړک، ٣  
        ٠٧٩٩٢٠٣١٠٦                                    ټيلفون 

  kabul@nspafghanistan.org       ليک بريښنا
        www.nspafghanistan.org              ويب پاڼه 

(MoD) دفاع وزارت يد مل   
(وزير) رال عبدالرحيم وردکڼج  

دوهمه  پشتونستان واټ، ه مخامخ،ت ۍرياست ماڼ يد جمهور
آابل،  ناحيه  

     ٠٢٠١٠٠٤٥٠                                     ټيلفون 
                                             ٠٢٠١٠٠٤٥٨  
                                           ٠٧٩٩٢١٢٥٤٥         
  info@mod.gov.af                     ليک بريښنا

             abdulhai.waheed@mod.gov.af          
            www.mod.gov.af                        ويب پاڼه  

(MEDA) ټولنهپراختيا  يتس د اقتصادايند منو  
( رئيس يعموم  جيمز ويليم (

آابل، کور ٣٣٣، سړک ٧ قلعه فتح اهللا،  
  ٠٧٩٥٣٩١٣٠٩  لفونټي 

  jamesarputharaj@hotmail.com   ليک بريښنا
      www.meda.org  ويب پاڼه                       

ولنهکارپوهانو ټد  ېک ډګرهمکاريو په ي ختيايااو پر کډوالۍد   
(AGEF)   

( مرستيال   خالد نورزاد (
آابل، ناحيه ٤کور،  ٩٥م ځای،  کلوله پشته، د برج برق ت  

  ٠٧٩٩٣٠٠٥٠١                                    ټيلفون 
                                            ٠٧٩٩٠٠٠٥٢٧    

  dadm@afghanistan.agef.net      ليک بريښنا
    www.agef.net  ويب پاڼه                    

(IOM)  نړيوال سازمان کډوالۍد   
( عملياتی مدير ړپوړیلو  داواالس هوز آيوان (

، د ملګرو ملتونو د ميلمستون یرالڅلور  يانصارد نوی ښار، 
آابل کور، ١٠٩٣، اشتر   

                        ٠٧٠٧١٨٥٠٦٣                                   ټيلفون 
                                           ٠٢٠٢٢٠١٠٢٢    

                                           ٠٧٠٠١٨٥٩٦٠                       
  ahaied@iom.int                       ليک بريښنا

                         idavalos@iom.int        
 www.iom.int/afghanistan            ويب پاڼه  

(MEDAIR) د ميداير موسسه  
( هآمرې مرستندويه څانګد د کابل   آمندا سکننل (

آابل، کور ٣ ،)اشد قاسمی ون هاوس تر( سړک ٢ تايمني،  
  )٥٩٥١(                   پوست بکس

            ٠٧٠٠٠٩٣١٢٥                                    ټيلفون 
                                          ٠٧٩٩٣٣٧٥٨١   

                                ٠٧٠٠٠٩٣١٢٥                                
                                 ٠٠٨٨٢١٦٥٢٠٣٠٣٣٤  

  kblpsm-afg@medair.org          ليک بريښنا
                      cd-afg@medair.org             

www.medair.org                      ويب پاڼه     

(MESAA) مرستو ټولنه  يتعليمد  ېميډ افغانستان لپاره د د  
 ذبيح اهللا احمديار (رئيس)

JIFF سفارت ته  ېروسيد  مرکز سره يوځای  يروغتياي
  مان سړکايوب خان مينه، د داراال ،ېنږد

     ٠٧٠٠٢٩٢٠٩٥                                   ټيلفون 
  mesaa_afg@yahoo.com         ليک بريښنا

  
 (ME) د ميشن ايست موسسه  
( رئيسولو ټد  جاکس دايلوکس (

، آابلسړکدريم قلعه فتح اهللا،   
  )نهاخ هد نوې ښار پوست ٣١١٤(  پوست بکس

 ٠٧٩٩٢٩٧٥٦٢                                   ټيلفون 
                                          ٠٧٩٩٨٤٤٤٣٤     

                             ٠٧٠٨٧٤٩٤٢٢  
                                  ٨٨٢١٦٥٤٢٠٩٧٨١٠٠  

  cd.afg@missioneast.org           ليک بريښنا
   www.miseast.org                         ويب پاڼه  

(Norway) سفارت يهاش ېد نارو   
هترن ېتور (سفير)  

آابل، کور ٣ کوڅه ، ٤ک،ښي لور تهسړ ١٥ان، وزير اکبر خ  
  ٠٧٠١١٠٥٠٠٠  ټيلفون 

                                          ٠٧٠١١٠٥٠٩٠           
                                          ٠٧٩٩٨٣٧٩٥٦      

                                   ٠٠٨٧٠٧٦٢٥٩٦٩٢٥  
  emb.kabul@mfa.no                  ليک بريښنا

          www.norway.org.af   ويب پاڼه     

(MoCN)  وزارت ېد مبارز ه وړاندېتوکو پ ييد نشه   
 ضرار احمد مقبل (وزير)

د ترافيکو ( سړک يد جالل آباد عمومدريم مکروريان، بنايي،  
آابل، ناحيه) ېرياست ته نږد  

                                     ٠٧٧٤٤٧٥٠١٥                                   ټيلفون 
                                           ٠٧٨٦٩٤٤٩١١                       

                  ٠٧٥٢٠٠٤٢٧٢    
  zararahmad_osmani@hotmail.com  ليک بريښنا

            haideri_maqsood@yahoo.com       
            www.mcn.gov.af       ويب پاڼه               

(NECDO)  موسسه يتعليم وړتيا د لوړولود نور د   
( هرئيس يجميله افغان (  

 کور، ٢٥٩، سړک ٤ ،، د سبا ټلويزيون ته مخامخدريمه کارته
 آابل

  ٠٧٩٩٣٣٧٦٦٧                                  ټيلفون 
                                          ٠٧٩٩٨٢٤٥٧٠    
         ليک بريښنا

                jamila_afghani@yahoo.com        
           www.NEC.org.af                         ويب پاڼه

(New Zealand) زيالند سفارت يود ن   
)سفبر(نيويل ريلې  

    ٠٧٠٠١٠٢٣٧٦                                    ټيلفون 
                                            ٠٧٩٨٧٢٢٦١٧         

  neville.reilly@mfat.govt.nz        ليک بريښنا
 

 (GERES) انرژۍ، چاپيريال او پيوستون  يکيدونک يد نو
  ډله

( رئيسد ټولو   جين فرانکويس اوسپتال (
، آابلسړکدوهم  ،يدهبور ،يسرای غزن  

          ٠٧٩٩١٨٢٨٠٩                                   ټيلفون 
                                           ٠٧٩٩١١٨٣٠٤    

                                    ٠٠٨٨٢٦٦٧٢٢٥٩٩٧  
  afghanistan@geres.eu             ليک بريښنا

 www.geres.eu                             ويب پاڼه 
        

(ISRA)  سازماننړيوال د اسالمی مرستو   
( رئيسد ټولو   عبدالعزيز عباکار (

 ٥٧، )ېل ته نږدټهو ېستار( د شاه بوبوجان کوڅهنوی ښار،
آابل، کور  

  ٠٧٩٩٣٢٨٧٢٩                                    ټيلفون 
         ٠٠٨٨٢١٦٨٩٨٠٠٧٥٨  

  isra_afg@yahoo.com               ليک بريښنا
www.isra-relief.org                     ويب پاڼه  

(GP) نړيوالو مرستو سازمان  افغانستان لپاره دد  
( رئيسد ټولو   روستی گريفن (

  ٠٧٩٥٥٣٣٤٣١                                   ټيلفون
  rgriffin@Globalpartnersca.org  ليک بريښنا

          www.Globapartners.org                ويب پاڼه 

(RI) د نړيوالو مرستو موسسه  
( رئيسد ټولو   مارکو اويتی (

 ٤٦، ځنتر مي ړکس ٦او  ٤د  تر شابرق استيشن  ېد کلوله پشت
آابل، کلوله پشته، ناحيه ٤ کور،   

  ٠٧٧٧٢٨٧٦٥٥                                   ټيلفون 
  marco.aviotti@ri.org                 ليک بريښنا

www.ri.org                                   ويب پاڼه 

 
(IFHOPE)  بنسټ  نړيوالد هيلو  

( رئيس دعملياتو يجم د بريل (  
استيشن تم ځای ته  بريښناد ( ړکس يعموم ېد کلوله پشت

آابل، )ېنږد  
                           ٠٧٠٠٦٠٥٧٠٥                                   ټيلفون 

                             ٠٧٠٠٢٩٣٩١٦    
        jim@ifhope.org                        ليک بريښنا

                        mahajer@ifhope.org           
     www.ifhope.org  ويب پاڼه                      

(Nye) دفتر ېويشن يود نی د ګړند   
( آمر يعمليات ييار محمدعطاي (  

، کور ٤٤٤، سړک ٦  ،، ازبکانو جومات ته نږدېدريمه کارته   
  ٠٧٧٨٢٨٤٨٨٨                                   لفونټي 

                                           ٠٧٧٢٨١٣٠٣٢    
                                           ٠٧٨٦٩٨٠٩٨٠  
  atayee@nyeexpress.com        ليک بريښنا

www.nyeexpress.com                  ويب پاڼه  

(NYT) رک ټايمز انيو ي  
 عبد الوحيد وفا (د دفتر آمر)

آابل، وزير اکبر خان  
  ٠٢٠٢١٠١٠٨٨                                      ټيلفون 

                                              ٠٧٠٠٢٧٦٤٤٠    
                                              ٠٧٠٠٢٧٩٣٣٩  

                                         ٠٠٨٧٣٧٦٢٦٠٢٢٥  
  ٠٠٨٧٠٧٧٢٢٦٠٤٣٨                                 فکس
  nytkabul@yahoo.com                 ليک بريښنا

nec_en2001@yahoo.com
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               abdulwaheedwafa@yahoo.com        
www.nytimes.com                           ويب پاڼه 

(Netherlands) هی سفارتاش ډد هالن   
 رادينک ون والنهون (سفير)

آابل ،ونهکور ٣و  ٢ټ، غياث الدين وانوی ښار،   
      ٠٧٠٠٢٨٦٦٤١                                  ټيلفون 
                              ٠٧٠٠٢٨٦٦٤٥    

                            ٠٧٩٨٧١٥٥٠٩  
  kab@minbuza.nl                     ليک بريښنا

                 Mary.Sarwary@minbuza.nl        
       www.minbuza.nl  ويب پاڼه                   

(WCH) ماشومانو موسسه ود هالنډ د جنګ ځپل   
( استازی وميعم  کتی او ګردی (

  آابل، سړک ٨قلعه فتح اهللا، 
  ٠٧٠٠٤٢٥٦٢٠                                 ټيلفون 

                                         ٠٧٧٢٠٦٧٠٧٤  
  info.kabul@warchild.nl           ليک بريښنا

www.warchild.nl                         پاڼهويب  

(HAN) خبرپاڼه ۍمياشتن ستانود هزار   
 محمد يونس اختر (رئيس)

 ياه سورشلومړی تم ځای، د شير  ېکارت ېڅلورمد دهمزنګ، 
آابل،  پوړی ړد محب زاده پالزه لومليسې ته نږدې،   

                ٠٧٠٠٢٢٤٥٥٨                                  ټيلفون 
                                          ٠٧٧٦٣٩٣٢٠٢            

  yonos_akhtar@yahoo.com     ليک بريښنا
            ertebatteam@yahoo.com        

 
 (India) د هند سفارت  

 گادام مخپا دايا (سفير)
آابل، نوی ښار، ټوا ۍمالل  

 ٠٢٠٢٢٠٠١٨٥                                   ټيلفون 
                                           ٠٢٠٢٣٠٢٨٢٩        

                                       ٠٠٨٧٣٧٦٣٠٥٥٦    
  ٠٠٩٣٢٠٢٢٠٣٨١٨                        فکس
  embassy@ildembassy-kabul.com  ليک بريښنا

               amb.kabul@mea.gov.in           
      meakabul.nic.in  ويب پاڼه                        

(HNA) د هندوکش د خبررسولو سازمان  
 سيد نجيب اهللا هاشمی (رئيس)

، آابلکور )١١٥٨( ٣  نوی ښار، د مسلم کوڅه،  
  ٠٧٠٠٢٨٠٩٨٨                              ټيلفون 
 

 (HBS) د هنريش ُبل بنياد  
( استازی يعموم  بنتی شالر (

آابل، لسمه ناحيه کور، ١١٢٩،سړک ٥ اهللا خان،قلعه فتح   
  ٠٧٠٠٢٩٥٩٧٢                               ټيلفون 

  bente.scheller@hbfasia.org       ليک بريښنا
                 officekabul@hbfasia.org        

        www.boell-afghanistan.org            ويب پاڼه  

(Hungary) سفارت تجمهوري يد هنگر   
مليکارولی پي (سفير)  

آابل، وزير اکبر خان، ایځ د جرمنی سفارت سره يو  
  )٨٣(                        پوست بکس

     ٠٧٩٧٠٣٥٣٧٥                                    ټيلفون 
                                            ٠٢٠٢١٠١٥١٢       

       ٠٠٨٨٢١٦٥١٢٠٤٠٣٥     
    ٠٠٤٩٢٢٨١٧٧٥١٨                               فکس
  huembkbl@gmail.com           ليک بريښنا

 
 (HI)  سازمان  نړيوالد هنډيکپ   

( رئيسد ټولو   اروند داس (
آابل کور، ٥٤٨،سړک ٥ قلعه فتح اهللا خان،   
              ٠٧٩٩١٤٩٦٤٢                         ټيلفون 

                         ٠٧٨٥٣٣٠٩٢٧   
            ٠٧٠٥٤٦٨٦١٨  

                              ٠٠٨٨٢١٦٢١٠١٤٠٥١  
  cdafgha@hiafgha.org            ليک بريښنا

      supservcoordo@hiafgha.org        
              www.handicap-international.org     ويب پاڼه   

(Pactec) ملګرې ټکنالوجۍ ياو مخابرات ۍد هوانورد   
 جيم کيچ (د ټولو رئيس)

و د خپلواک کميسون څخه ند افغانستان د بشر د حقوپل سرخ، 
آابل، لومړی کور )ور تهښي ل (وړاندې، لومړی سړک،  

  ٠٧٩٩٣١٨٧٢٨                                   ټيلفون 
                                           ٠٧٩٩٣٠٠٨٣٧    

  ٠٠٨٨٢١٦٥٤٢٦١٠٤٤                            فکس
  bookingkbl@pactec.net             ليک بريښنا

          www.pactec.org                            ويب پاڼه 

   سازمان يروغتاي -پی او  يد هيلت نيټ ټ
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(HealthNet-TPO) 
( همرستيال يادار يشهيره حبيب (  

 يکندهار( سړکلومړی  ، د باختر پوهنتون تر شاڅلورمه کارته
آابل، دريم کور ،)مخامخ ته جومات  

  ٠٢٠٢٥٠١١٩٥      ټيلفون 
                                           ٠٧٨٩٨٨٠٧٤٨  

                              ٠٧٨٩٨٨٤١٧٥  
         Kabul.office@healthnettpoaf    ليک بريښنا

habibi@healthnettpoaf.org                                                                        
          www.healthnettpo.org     ويب پاڼه             

(HALOTrust)  ادارهد هيلو ټرست د ماين پاکی   
( رئيسد ټولو   فريد همايون(

آابل، ناحيه ١٧، کوتل ېنې مينخيرخاد   
  )٣٠٣٦(          پوست بکس

  ٠٧٠٠١٥٢٣٥٦    ټيلفون 
    ٠٧٠٠٠٦٢٨١٣    

                                    ٠٠٨٧٣٧٦١٩٣١٨١٧  
  ٠٠٨٧٣٧٦١٩٣١٨١٨                              فکس
  Halo@haloafg.org              ليک بريښنا

www.halotrust.org                         ويب پاڼه

مرستو ټولنه ياو بشرروغتيايي د بياودانولو، د هيواد د   
(HEWAD)   

 امان اهللا نصرت (رئيس)
آابل،  کور ١١٨ ،)لور ڼکي( سړکلومړی  د تايمني پروژه،  

  )٥١٣٨(             پوست بکس
   ٠٧٠٠٦٧٠٧١٠                                     ټيلفون 

  hewad_af@yahoo.com     ليک بريښنا
                    hewad_Kabul@yahoo.com          

 
 (CDU)  اداره پراختياد هيواد د   

 عبدالقادر (رئيس)
ته  ټ، سينما بريکواشتر  ټد محب زاده مارکي( د همزنګ
آابل کور، ٢٠  ،)مخامخ  

  )٥٥١٠(           پوست بکس
          ٠٧٠٠٢٧٦٤١١                                    ټيلفون 

                                            ٠٧٠٠٢٤٤٣١٤     
                               ٠٧٠٠٢٤٤٢٩٩     

  cduafghan@yahoo.com           ليک بريښنا 
                  cdcafghan@gmail.com         

          www.cduafghan.org  ويب پاڼه               

(WCS) ټولنه ېد ساتن څارويو يد وحش   
( رئيسد ټولو    ديويد الوسن(

 ٥، سړکی ړلومسړک،  ښي لور ته  عموميد قلعه فتح اهللا 
آابل کور،  

  ٠٧٩٨٩٨١٩٦٧                                   ټيلفون 
                                 ٠٠٨٨٢١٦٥٥٥٨٢٦٠٧      

  ٠٢٠٣١٥٣٤٥٦                              فکس
      

 (DAO) موسسه اختياتيا او پرړد و   
عمراخان منيب حاجي (رئيس)  

، آابل٩٢٤کور شميره تايمني، يوولسم سړک، د   
         ٠٧٠٠٦٠٠٩٦٠                                  ټيلفون 

            ٠٧٥٢٠٢٤٥٢٥    
             director@daoafghanistan.org  ليک بريښنا

                 admin@daoafghanistan.org        
            www.daoafghanistan.org            ويب پاڼه 

(PO) د ولس مشر دفتر   
 حامد کرزی (ولس مشر)

آابل، ۍماڼ ېد  ګلخان  
  ٠٢٠٢١٤١١٣٥                                   ټيلفون 

                                           ٠٧٠٠٢٢٢٣٢٣    
    president@afghanistangov.org    ليک بريښنا

              waheed.omer@gmic.gov.af                       
  www.president.gov.af                      ويب پاڼه  

(STARS) د وړتياوو د  روزنې  او بيا رغونې ټولنه  
( هرئيس خواص يپلوشه ظريف (  

 کور، ٥٦٨، سړک ٩ ب پوهنتون ته مخامخ،ا ت، کدريمه کارته
آابل، ناحيه ٦  
  ٠٧٧١١٩٢٠٢١                                   ټيلفون 

                                           ٠٧٠٠٠٢٤٢٦٠  
                                          ٠٧٥٢٠٤٢٩٢٤  

        stars@stars.org.af                  ليک ريښناب
               Stars_program@stars.org.af        

 
 (ACD) سازمان پراختيايي ېد ټولن   

 اکمل نويد (رئيس)
آابل، نوی ښار  
  acdtbafg@psh.paknet.com.pk   ليک بريښنا

    
 مرکز ياو عامه نظرياتو د څيړنو افغان يقتصاداد ټولنيز

(ACSOR)  
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( رئيس يادار  مت ورشو (
، ېراليعقوب څلور حاجيد، سړکفايف  ي، د لککور  ١١٢  

آابل، نوی ښار، لسمه ناحيه  
    ٠٧٩٩٣٢٨٧١٤                                    ټيلفون 

                                            ٠٧٩٩٦٢٠٦٣٩    
  matthew.warshaw@acsor-surveys.com  ليک بريښنا

          will.hayes@d٣systems.com          
     www.acsor-surveys.com  ويب پاڼه      

(SRI) انستيتيوتڅيړنو  د ټولنی   
يعزيز بختيار (رئيس)  

آابل،  )رانت ترڅنګهين رستواشد (  يسنګ ېټکو  
  ٥٢٦ ٠٧٩٧٣٨٩                                 ټيلفون 

                                           ٠٧٩٩٣٠١٢٤٨       
  social_researches@yahoo.com ليک بريښنا

            bakhtiari.aziz@gmail.com              
 

 (COOPI) د ټولنيزو مرستو موسسه  
( مي همغږی کوونکیعمو يفيصل احمد گيالن (  

، )ېميلمستون ته نږد ٢د فرينډز ( سړکد قصابانو  نوی ښار، 
آابل، لسمه ناحيهکور،  ١٣١  

  ٠٧٠٠٢٧٧٢٨٧       ټيلفون 
                                          ٠٧٠٠٢٩٧٠٢٧   

                                 ٠٠٨٨٢١٦٥١١٠١٢٥٥  
  gilani@coopi.org                       ليک بريښنا

                         kabul@coopi.org          
  

 (TF) د ټيرفنډ موسسه  
 کيت بون (رئيس)

آابل، کور ٥٠٨، سړک ٩ تايمني،  
  )٣٨٣(              پوست بکس

  ٠٧٨٩٠٢٦٠١١                                  ټيلفون 
                                           ٠٧٨٨٩٦٠٨٨٦            
                                           ٠٧٠٠٢٩٦٦٥٦  

  dmt-afghan-pd@tearfund.org  ليک بريښنا
             dmt-afghan-dpd@tearfund.org   

       www.tearfund.org  ويب پاڼه                     

(YAAR)  د ځوانانو ټولنه لپاره ېبيارغوند د افغانستان   
، آابلکور ١٤٤ تايمني، اتم سړک،  

  )٥٩٨٠(     پوست بکس

   

 (META) سازمان روزنيز  ېاو ارزون ېد څارن   
 خيرمحمد شريف (رئيس)

پل محمود خان، د شش درک عمومي سړک،  لومړۍ کوڅه، 
 دويم کور، آابل

  ٠٢٠٢١٠٠٨٦٥                                    ټيلفون 
  ٠٢٠٢١٠٠٨٦٥                               فکس
  meta@neda.af                          ليک بريښنا

                 sharif345@yahoo.com   
 

 (MoUD) پراختيا وزارت يد ښار   
( رستپسر يحصار حسينطان لس (  

آابل، ته مخامخ، نهمه ناحيه يمطبع ۍآزاددريم مکروريان،   
  ٠٢٠٢٣٠٠٣٣٩                                   ټيلفون 

                                           ٠٧٠٠٠١٨١٧٤    
                                           ٠٧٩٩٢١١٨٦٦  

  moud@moud.gov.af     ليک بريښنا
www.moud.gov.af                       ويب پاڼه  

(FRDO)  سازمان او بيا رغنيز پراختياييد ښځو  
 شريفه (رئيس)

، رکو ٢٦٠،سړک همتر ٤٠، یرالد ترافيک څلور کلوله پشته، 
 آابل

  frdo@psh.paknet.pk                ليک بريښنا
 

 (MoWA) د ښځو چارو وزارت  
( هسرپرست  ُحسن بانو غضنفر (

آابل، نما زينب تر څنګد سينوی ښار،   
  ٠٢٠٢٢٠١٣٧٨                                   ټيلفون 

                                           ٠٧٠٠٢٨٨٠٨٤    
  ministry.mowa@hotmail.com   ليک بريښنا

             www.mowa.gov.af                    ويب پاڼه  

(WAA)  مرستندويه ټولنهد ښځو   
( هرئيس ړفهيمه کاک (  

آابل،  سړک ېليس ې، د زرغونیرالد شهيد څلورنوی ښار،   
   ٠٧٩٩٣٢٨٧٣٤      ټيلفون 

  waakbl@hotmail.com             ليک بريښنا
                   waa.afg@gmail.com        

 
 (AWRC) و د سرچينو مرکزځد افغان ښ   

( استازې عمومي يمريم رحمان (  
 عودت مهاجريند آريانا کابل هوټل ته مخامخ د  ،يده نو دهبور

آابل ، سړک٣  د سيلو رياست ته نږدې،  
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  )٣٦٢(               پوست بکس
    ٠٧٠٠٢٨٠١٧٩                                    ټيلفون 

    ٠٧٩٩٢٠٣٠٥٦   
     ٠٧٥٢٠١٢٩٥٨  

  awrc.kabul@ceretechs.com     ليک بريښنا
              Awrc.finance@ceretechs.com        

           www.awrc.org.af                          ويب پاڼه 

(UNIFEM)  صندوقپراختيايي د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو   
( رئيسد تولو  ) يکرستينا اوليت  

کابل ،دفتر يمرکز  UNDP  د 
  )٥(            پوست بکس

     ٠٧٠٠٢٨٥٤٥٤                     ټيلفون 
  christine.ouellette@unifem.org  ليک بريښنا

        www.afghanistan.unifem.org         ويب پاڼه 
    

(WM) هنداره ېد ښځ   
( هرئيس بارکزی شکريه (  

، آابلکور ١٨٦وزير اکبرخان، دوولسم سړک،   
 

(GNI)  افغانستان -نړيواله موسسه  ښو ګاونډيانود   
( رئيسد ټولو   لی بيانگهی (

، آابل١٦٤کور  ، د سينما بهارستان لومړی سړک،پروان مينه  
  )٥٧٧٤(         پوست بکس

  ٠٧٩٩٣٥٥٣٩٢   ټيلفون 
  kabulgni@hotmail.com        ليک بريښنا

               mazinga@goodneighbors.org        
 

 (SAF) دافغان دکورنيوپيوستون  
( رئيسولو ټد   عبدالبصير منصور (

د بادام باغ د دوهمې برخې څلورالرې ته نږدې  پروان مينېد  
  آابل،  ، دوهمه ناحيه کور ٥٤ ،سړک

  )٦٠٨٤(        پوست بکس
                 ٠٧٩٩٠٤٢٦١١                                    ټيلفون 

                                           ٠٧٧٧٠٤٢٦١١   
                                            ٠٧٠٠٠٤٢٦١١  

  general_director@saf.org.af     ليک بريښنا
          www.saf.org.af                              اڼهويب پ 

(AOAD) سازمان ۍدافغان معلولينو د الس رس   
( رئيس ياجراي  عبدالخالق ځاځی (

، ناحيه ٨، کور ٢٢٣د نندارتون سړک، کابل نندارې ته مخامخ، 
آابل   

  ٠٧٧٣٣٠٢٢٢٢         ټيلفون 
                                          ٠٧٠٠١٥٧٤١٧    

    zazai.abdulkhaliq@gmail.com  ليک بريښنا
             www.aoad-af.org                     ويب پاڼه  

     
(AWEC) مرکز يو تعليمځدافغان ښ   

( هرئيس ) يحسينه صا ف  
 ١٢٢٨ ،)ده کړو وزارت ته مخامخد لوړو ز(څلورمه کارته

آابل کور،  
             ٠٧٠٠٢٦٣٧٩٤                                    ټيلفون 

       safi@awec.info                          ليک بريښنا
                      hr.admin@awec.info        

         www.awec.info                              ويب پاڼه 

  سازماني فرهنگ ووانانځو ديمس يدافغانستان دمرکز
(COYCA) 

 ظاهر محبوب (رئيس)
آابل، جومات ته مخامخ جعفريه باتوريان، د يد شت برچ  

                ٠٧٩٩١٧٤٤١٩                                    ټيلفون 
                              ٠٧٨٦١٧٧٢٢١    

    mz_mehboob@yahoo.co        ليک بريښنا
 

 (NAC) هيټکم ېدافغانستان لپاره دنارو   
( رئيسد ټولو  سترورف سيمونس (  
ا، دريم د لسمې حوزې تر شنوی ښار، نوايي واټ، د پوليسو 

، آابلکور ١٤٨  سړک،  
        ٠٧٠٠٢٨٤٥٢٥                                  ټيلفون 

                                          ٠٢٠٢٢٠١٦٩٦    
  simon.forster@nacaf.org        ليک بريښنا

                          nacadmin@nacaf.org        
           www.afghanistan.com                 ويب پاڼه 

(DFID)  ادارهختيايي اپر نړيوالهدانگلستان   
دفتر مشرد افغانستا ن د   )  پاوليين هايس (

آابل، ، د انګلستان سفارتسړکپنځلسم وزير اکبرخان   
  )٣٣٤(              پوست بکس

   ٠٧٩٨١٣٨٢٠٠                                    ټيلفون 
                                           ٠٧٩٤١٥٥٥٠٣    
  p-hayes@dfid.gov.uk                ليک بريښنا

                 c-nickless@dfid.gov.uk         
 www.dfid.gov.uk                            ويب پاڼه 
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(GIZ/BEPA) زده کړو پروګرام يزيد د اساس ټي يج د   
( رئيسد پروګرام   روديگر بلومور (

آابل، کور ٥٥٨، سړک ٩ ، د شورا سړک،دريمه کارته  
  ٠٧٩٥٣٤٦٥٦٨    ټيلفون 

                                           ٠٧٧٧٩٠٠٤١٢    
    ٠٧٩٩٣١٢٤٨١  

         ruediger.blumoer@giz.de         ليک بريښنا
                   emadudien.wejdan@giz.de        

www.bepafg.com                         ويب پاڼه  

(SIDA)  سازمان ۍهمکار پراختيايي ېنړيوالد دسويډن   
 صوفيا اور برينک (د پراختيايي همکاريو مشره)

آابل، کور ٧٠ ،کوڅه ۍلومړوزير اکبرخان، پنځلسم سړک،   
  ٠٧٩٨٤٤٤٠٠٢  ټيلفون 

                                           ٠٧٠٠١٦٦٩٤٤    
  sofia.orrebrink@foreign.ministry.se          ليک بريښنا

        ambassaden.kabul@foreign.ministry.se       
www.sida.se/ www.swedenabroad.com      پاڼه ويب   

(NRAP) ملي پروګرامد الس رسۍ  دکليو   
( کوونکی همغږی  عبد الستار سليم(

، څلورم  دريم مکروريان، د فوايدعامې وزارت، لومړی بالک
آابل، پوړ  

                         ٠٢٠٢٣٠١٨٧١                                   ټيلفون 
                                           ٠٧٩٩٣٠٦١٧٣    

  info@nrap.org                          ليک بريښنا
                                    salim@nrap.org        

            www.nrap.gov.af                        ويب پاڼه  

(ALSO) شووافغانانو مؤسسهژغورل دماين څخه د   
( رئيس ياجراي  سليمان امينی (

ان -ټي-ام د (، ١١ ، دوولسم سړک، د کور شميرهقلعه فتح اهللا
آابل،  )ېآنتن ته نږد   

              ٠٧٩٩٣١٦٢٥٣                                   ټيلفون 
                     ٠٧٧٦١١٩١٦٤     

  info@afghanlandminesurvivors.org  ليک بريښنا
                            sulimanaminy@gmail.com                            

www.afghanlandminesurvivors.org         ويب پاڼه

دهالنډ کورډ ايډ موسسه  د مرستې او پراختيا لپاره  
(CordAid) 

( رئيسد ټولو   روح اهللا امين (

 ٣٣٨ ،)د زرغونې ليسې تر ښا(قلعه فتح اهللا، البيروني واټ 
آابل، ، لسمه ناحيهکور  

                                ٠٧٠٠٢٢٣٤٣٦                                 ټيلفون 
                                   ٠٧٩٩٣١٣٨٥٩  

                                   ٠٠٨٨٢١٦٥١١٠٠١٤٤       
       maiwand.farhat@cordaid.net     ليک بريښنا

                rohullah.amin@cordaid       
  www.cordaid.nl   ويب پاڼه                         

  
(TdH) دټير ديس هوميس دفتر  

( استازی عمومي  سلوتوری گرنگو (
آابل، سړکاتم يمني د تا  

  ٠٧٠٠٣٧٩٩٩٠                                    ټيلفون 
                                            ٠٢٠٢٢٠١٢٩٠    

                                  ٠٠٨٨٢١٦٥٢٠٣١٥٧٧  
   sgr@tdh.ch                               ليک بريښنا

          www.tdh.ch                                  ويب پاڼه 
    
خدمتونه يفرهنگ لپاره حقوقي اوښځو او ماشومانو افغان د  

(LCSAWC) 
 پروانماه يوسف (رئيس)

، قلعه وکيل، د سړکګر ډ ييوال هوايړنکابل د بی بی مهرو، د 
آابل، سړککلنيک   

           ٠٧٠٠٢٢٢٠٤٢                                   ټيلفون 
  parwanma@yahoo.com           ليک بريښنا

    
(GMA) يو صبح بخير افغانستانډرا   

( رئيسد ټولو  سالم يبار (  
آابل،  عموميباغ پل ، د راډيو کابل پخوانۍ ودانۍ   

                        ٠٧٠٠٢٢٤٤٣٤                                   ټيلفون 
             ٠٧٠٠٢٧٧١١٣ 

                                           ٠٧٠٠٢٧٥٧٥١  
   barrysalaam@hotmail.com     ليک بريښنا

                            info@awanama.com        
www.gma.com.af/www.awanama.com  ويب پاڼه 

(Zardozi) ټلپاره مارکي وافغان صنعتګرد  - يزر دوز   
( رئيسد پروگرامونو   کری جين ويلسن (

ل ته مخامخ، د کورنيو ټانصاف هوڅلورالری،  يانصارد 
آابل،  سړکچارو وزارت   

  ٠٧٩٩١٩٥٦٢٣                                   ټيلفون 
                                          ٠٧٠٠٢٨٧٩٦٣                        

                                           ٠٧٩٩٣٣٦٦٩١    



پتی او تماسونه

۲۲۷

(GIZ/BEPA) زده کړو پروګرام يزيد د اساس ټي يج د   
( رئيسد پروګرام   روديگر بلومور (

آابل، کور ٥٥٨، سړک ٩ ، د شورا سړک،دريمه کارته  
  ٠٧٩٥٣٤٦٥٦٨    ټيلفون 

                                           ٠٧٧٧٩٠٠٤١٢    
    ٠٧٩٩٣١٢٤٨١  

         ruediger.blumoer@giz.de         ليک بريښنا
                   emadudien.wejdan@giz.de        

www.bepafg.com                         ويب پاڼه  

(SIDA)  سازمان ۍهمکار پراختيايي ېنړيوالد دسويډن   
 صوفيا اور برينک (د پراختيايي همکاريو مشره)

آابل، کور ٧٠ ،کوڅه ۍلومړوزير اکبرخان، پنځلسم سړک،   
  ٠٧٩٨٤٤٤٠٠٢  ټيلفون 

                                           ٠٧٠٠١٦٦٩٤٤    
  sofia.orrebrink@foreign.ministry.se          ليک بريښنا

        ambassaden.kabul@foreign.ministry.se       
www.sida.se/ www.swedenabroad.com      پاڼه ويب   

(NRAP) ملي پروګرامد الس رسۍ  دکليو   
( کوونکی همغږی  عبد الستار سليم(

، څلورم  دريم مکروريان، د فوايدعامې وزارت، لومړی بالک
آابل، پوړ  

                         ٠٢٠٢٣٠١٨٧١                                   ټيلفون 
                                           ٠٧٩٩٣٠٦١٧٣    

  info@nrap.org                          ليک بريښنا
                                    salim@nrap.org        

            www.nrap.gov.af                        ويب پاڼه  

(ALSO) شووافغانانو مؤسسهژغورل دماين څخه د   
( رئيس ياجراي  سليمان امينی (

ان -ټي-ام د (، ١١ ، دوولسم سړک، د کور شميرهقلعه فتح اهللا
آابل،  )ېآنتن ته نږد   

              ٠٧٩٩٣١٦٢٥٣                                   ټيلفون 
                     ٠٧٧٦١١٩١٦٤     

  info@afghanlandminesurvivors.org  ليک بريښنا
                            sulimanaminy@gmail.com                            

www.afghanlandminesurvivors.org         ويب پاڼه

دهالنډ کورډ ايډ موسسه  د مرستې او پراختيا لپاره  
(CordAid) 

( رئيسد ټولو   روح اهللا امين (

 ٣٣٨ ،)د زرغونې ليسې تر ښا(قلعه فتح اهللا، البيروني واټ 
آابل، ، لسمه ناحيهکور  

                                ٠٧٠٠٢٢٣٤٣٦                                 ټيلفون 
                                   ٠٧٩٩٣١٣٨٥٩  

                                   ٠٠٨٨٢١٦٥١١٠٠١٤٤       
       maiwand.farhat@cordaid.net     ليک بريښنا

                rohullah.amin@cordaid       
  www.cordaid.nl   ويب پاڼه                         

  
(TdH) دټير ديس هوميس دفتر  

( استازی عمومي  سلوتوری گرنگو (
آابل، سړکاتم يمني د تا  

  ٠٧٠٠٣٧٩٩٩٠                                    ټيلفون 
                                            ٠٢٠٢٢٠١٢٩٠    

                                  ٠٠٨٨٢١٦٥٢٠٣١٥٧٧  
   sgr@tdh.ch                               ليک بريښنا

          www.tdh.ch                                  ويب پاڼه 
    
خدمتونه يفرهنگ لپاره حقوقي اوښځو او ماشومانو افغان د  

(LCSAWC) 
 پروانماه يوسف (رئيس)

، قلعه وکيل، د سړکګر ډ ييوال هوايړنکابل د بی بی مهرو، د 
آابل، سړککلنيک   

           ٠٧٠٠٢٢٢٠٤٢                                   ټيلفون 
  parwanma@yahoo.com           ليک بريښنا

    
(GMA) يو صبح بخير افغانستانډرا   

( رئيسد ټولو  سالم يبار (  
آابل،  عموميباغ پل ، د راډيو کابل پخوانۍ ودانۍ   

                        ٠٧٠٠٢٢٤٤٣٤                                   ټيلفون 
             ٠٧٠٠٢٧٧١١٣ 

                                           ٠٧٠٠٢٧٥٧٥١  
   barrysalaam@hotmail.com     ليک بريښنا

                            info@awanama.com        
www.gma.com.af/www.awanama.com  ويب پاڼه 

(Zardozi) ټلپاره مارکي وافغان صنعتګرد  - يزر دوز   
( رئيسد پروگرامونو   کری جين ويلسن (

ل ته مخامخ، د کورنيو ټانصاف هوڅلورالری،  يانصارد 
آابل،  سړکچارو وزارت   

  ٠٧٩٩١٩٥٦٢٣                                   ټيلفون 
                                          ٠٧٠٠٢٨٧٩٦٣                        

                                           ٠٧٩٩٣٣٦٦٩١    

  kjw@brain.net.com                  ليک بريښنا
                        marzardozi@gmail.com            

   www.afghanartisans.com                        

(ZOA) موسسه د پاملرنېد کډوالو -زوا   
( رئيسولو ټد   جوپ توين (

، سړک ٢ ، د احمد جام جومات تر څنګ،څلورمه کارته
آابل، ناحيه ٣، کور٢٦٦  

  )١٥١٥(           پوست بکس
  ٠٧٩٩٥٨٢٨١٢                                   ټيلفون 

                                              ٠٧٠٠٢٣٩٨٢  
                                            ٠٧٩٩٣٧٣٧٥٩  

  cdafghanistan@zoa-afg.org       ليک بريښنا
       office-mgtcentral@zoa-afg.org        

 
 (SC) ستره محکمه  

آابل،  نهمه ناحيه د مسعود سړک، ،یرالروغتيا څلور  ېد عام  
)قاضي القضات يعظيمپروفيسورعبدالسالم  (  

  ٠٢٠٢٣٠٠٣٦١                                    ټيلفون 
                               ٠٢٠٢٣٠٠٣٤٥    
                               ٠٧٠٠٢١٠٩٣٦  

  ٠٠٩٣٢٠٢٣٠٠٣٤٥                          فکس
  afgcourt@hotmail.com              ليک بريښنا

         www.supremecourt.gov              ويب پاڼه   

(STEP)  پراختيايي سازمان روغتيايی او -سټيپ د   
 عبدالطيف رشيد (رئيس)

آابل، سړکدويم  يد دهبورکوټې سنګي،   
           ٠٧٩٨٠١٢٥٧٢                                   ټيلفون 

  step_kabul@yahoo.com     ليک بريښنا
 

 (SNI)  د پناه ورکولو نړيواله موسسه -شيلټرنو   
 جان ريور (رئيس)

، آابلکور ٤٨٨ قلعه فتح اهللا، څلورم سړک،  
   )٥٦٤٨(                                       پوست بکس

  ٠٧٠٠٢٧٩٨١٤                                     ټيلفون 
                                             ٠٧٩٩٢٧٢٩٢٢    

  kabul@shelter-afghanistan.de    ليک بريښنا
    www.shelter.de                           ويب پاڼه  

(Tolo) طلوع ټلويزيون  
( دفترآمر يد اجرائيو ييوسف محسن (  

آابل کور، ٣، سړک ١٢ وزير اکبرخان،  

  )٢٢٥(           پوست بکس
            ٠٧٩٨١٣٦٩٨٠                                    ټيلفون 

                                           ٠٧٩٩٣٢١٠١٠   
                              ٠٧٩٩٣٠٦٢٨٤  

  ٠٠٩٧١٤٤٢٩٠٩٦٤                                فکس
  info@tolo.tv                              ليک بريښنا

                               sales@tolo.tv        
  www.tolo.tv                                  ويب پاڼه 

(Saudi Arabia) سفارت يهاشعربستان د   
 منصور صالح الصباح (سفير)

بلآا، شش درک، آيساف ته مخامخ  
  ٠٧٩٩٣٤٩١٩٨        ټيلفون 

                                          ٠٢٠٢٣٠٤١٩٢           
  ksa_kamb@hotmail.com        ليک بريښنا

 
موسسه ېبيارغون ۍ داو مهندس ۍد انجنير -فرحت    

(FAER) 
 وکيل عزيزی (رئيس)

ملي مارکيټ ته  کلوله پشته، مرواريد رستورانټ ته نږدې،
، آابلکور ٤٢٢ امخ،مخ  

  ٠٧٠٠٢٧٨٧٨٤       ټيلفون 
       ٠٧٩٩٣١٨١٩٨   

 ٠٧٧٧٣١٨١٩٨                       
  fearazizi@yahoo.com              ليک بريښنا

                            fearwz@mail.ru      
       

 (Farda) فردا  
 عبدالغفار اعتقاد (د دفتر مشر)

آابل، ي سړکعموم ېکلوله پشتد   
  ٠٧٠٠٢٨٢٩٢٧  ټيلفون 
 

 (FOCUS) مرستو سازمان يفوکس د بشر   
( ي مدير مرستيالاجرايد   ميوند رهياب (

آابل کور، ٤٢  ،سړکدويم قلعه فتح اهللا خان،   
  ٠٧٩٩٣٤٥٠٠١  ټيلفون 

                                           ٠٧٩٩٣٤٥٠٠٩   
               بريښنا ليک  

aiwand.rahyab@focushumanitarian.org          
noor.kashani@focushumanitarian.org                              

    www.akdn.org/focus  ويب پاڼه            



الف څخه تر یا: د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

۲۲۸

(FINCA) د نړيوالو ټولنيزو مرستو بنياد -کا فين   
( رئيسد ټولو   زار وردک (

آابل، ناحيه هلسم کور، ١١٨١ ،سړک عموميشيرپور د   
            ٠٧٩٤٧٧٥٨٠٧                                   ټيلفون 

                                           ٠٧٩٦٥٥٣٤١٧    
  Zar.Wardak@finca.org                    ليک بريښنا

                        salim.khan@fincaaf.org        
 

 (Kazakhstan) قزاقستان سفارتد   
 اگيباي سمگولوف (سفير)

آابل، کور١١سړک،  يگاند ، دوزير اکبر خان  
  ٠٧٠٠٠٨٣٦٦٣                                   ټيلفون 

                                           ٠٧٩٧٤٠٣٩٠٠         
  kazembaf@asdc.kz                 ليک بريښنا

 (KT)  ايمزټآابل   
الهعبدالحق و (خپرونکی)  

آابل، مطبعه، مکروريان ۍد آزاد  
  ٠٧٠٠٢٨٣٦٧٧                                  ټيلفون 

                                          ٠٧٠٠٢٧٧٢٣٧   
   

 (ACKU)  يد افغانستان د معلومات ېکابل پوهنتون کپه 
مرکز سرچينو   

( هرئيس يدوپر ينسان (  
آابل،  کتابتون يد کابل پوهنتون مرکزجمال مينه،   
  )٣٣٥(        پوست بکس

   ٠٧٠٠٨٩٨٤٣٤      ټيلفون 
                                             ٠٧٠٠٨٩٨٤٣٤                     

                               ٠٧٠٠٢٨١٤١٥          
  shaakib@acku.edu.af                ليک بريښنا

          www.acku.edu.af                         ويب پاڼه 

(Canada)  ا سفارتډکاناد   
يزباويليم کر (سفير)  

 ٢٥٦، )ېنږدسفارت ته  يېريتاند ب(  سړک١٥ وزير اکبر خان
آابل، کور  

  )٢٠٥٢(           پوست بکس
            ٠٧٩٩٧٤٢٨٠٠                                  ټيلفون 

  kabul@international.gc.ca      ليک بريښنا
          www.afghanistan.gc.ca       ويب پاڼه        

(CW٤WAfghan) کاناډايي ښځې د افغان ښځو لپاره  
( رئيسولو ټد  يمرواريد ضياي (  

آابل ، کور ٧٣٠سړک،  ١٥وزير اکبر خان،   
  ٠٧٠٠٠٦٧١٧٢     ټيلفون 

           countrydirector@cw٤wafghan.ca   ليک بريښنا
 ويب پاڼه    

(CPI) کاونترپارت انترنشنل  
،  سړکدريم  ېکلوله پشتښي لور ته د  ،یرڅلورال يانصارد
آابل ،لور ته دويم کور  ڼکي  
                                ٠٧٠٠١٥٤٩٣٣                             ټيلفون 
   info@counterpart-afg.org        ليک بريښنا 

               counterpart.ipacs@gmail.com        
          www.counterpart-afg.org             ويب پاڼه 

     
(Caritas Germany) د افغانستان  - کريټاس جرمنی د 

  لپاره د پروژو د مالتړ دفتر
( نماينده عمومي  مارينی حبر (

، آابلکور ٢٣٣سړک،  ٥قلعه فتح اهللا،   
                        ٠٧٠٧٩٣٤٤٨٠                          ټيلفون 

                              ٠٧٩٨٢٥٠٧٣٥    
                              ٠٧٠٠٠١٤٦٣٢  

       ليک بريښنا
                     ahmad-zahir@caritas.org        

          www.caritas-international.de       ويب پاڼه  

(KOICA)  ادارهد کوريا د نړيوالو مرستو  -کويکا   
( ستازیااستوګن   لی بيونج هاوا (

آابل، کور ٥٢٥، سړکيوولسم وزير اکبرخان،   
      ٠٢٠٢٣٠٢٩٣٦                               ټيلفون 

                                       ٠٧٠٠٢٧٦٧٧٢  
                                          ٠٧٠٠١٥٧٩٨٩  

  ٠٢٠٢٣٠٢٩٣٧                                    فکس
  bhlee@koica.go.kr                 ليک بريښنا

                       ezat@koica.go.kr             
  www.koica.go.kr                       ويب پاڼه  

(GH) گاهنامه هنر  
 عبدالواسع (رئيس)

، د سرای سړکد کابل واليت د ملک اصغر څلورالری، 
آابل،  کوڅه  

 
 (GS) گرين ستپ  

 نورالحق هاشمی (د پروگرام آمر)

www.cw4wafghan.ca        

mhuber12@gmail.com



پتی او تماسونه

۲۲۹

(FINCA) د نړيوالو ټولنيزو مرستو بنياد -کا فين   
( رئيسد ټولو   زار وردک (

آابل، ناحيه هلسم کور، ١١٨١ ،سړک عموميشيرپور د   
            ٠٧٩٤٧٧٥٨٠٧                                   ټيلفون 

                                           ٠٧٩٦٥٥٣٤١٧    
  Zar.Wardak@finca.org                    ليک بريښنا

                        salim.khan@fincaaf.org        
 

 (Kazakhstan) قزاقستان سفارتد   
 اگيباي سمگولوف (سفير)

آابل، کور١١سړک،  يگاند ، دوزير اکبر خان  
  ٠٧٠٠٠٨٣٦٦٣                                   ټيلفون 

                                           ٠٧٩٧٤٠٣٩٠٠         
  kazembaf@asdc.kz                 ليک بريښنا

 (KT)  ايمزټآابل   
الهعبدالحق و (خپرونکی)  

آابل، مطبعه، مکروريان ۍد آزاد  
  ٠٧٠٠٢٨٣٦٧٧                                  ټيلفون 

                                          ٠٧٠٠٢٧٧٢٣٧   
   

 (ACKU)  يد افغانستان د معلومات ېکابل پوهنتون کپه 
مرکز سرچينو   

( هرئيس يدوپر ينسان (  
آابل،  کتابتون يد کابل پوهنتون مرکزجمال مينه،   
  )٣٣٥(        پوست بکس

   ٠٧٠٠٨٩٨٤٣٤      ټيلفون 
                                             ٠٧٠٠٨٩٨٤٣٤                     

                               ٠٧٠٠٢٨١٤١٥          
  shaakib@acku.edu.af                ليک بريښنا

          www.acku.edu.af                         ويب پاڼه 

(Canada)  ا سفارتډکاناد   
يزباويليم کر (سفير)  

 ٢٥٦، )ېنږدسفارت ته  يېريتاند ب(  سړک١٥ وزير اکبر خان
آابل، کور  

  )٢٠٥٢(           پوست بکس
            ٠٧٩٩٧٤٢٨٠٠                                  ټيلفون 

  kabul@international.gc.ca      ليک بريښنا
          www.afghanistan.gc.ca       ويب پاڼه        

(CW٤WAfghan) کاناډايي ښځې د افغان ښځو لپاره  
( رئيسولو ټد  يمرواريد ضياي (  

آابل ، کور ٧٣٠سړک،  ١٥وزير اکبر خان،   
  ٠٧٠٠٠٦٧١٧٢     ټيلفون 

           countrydirector@cw٤wafghan.ca   ليک بريښنا
 ويب پاڼه    

(CPI) کاونترپارت انترنشنل  
،  سړکدريم  ېکلوله پشتښي لور ته د  ،یرڅلورال يانصارد
آابل ،لور ته دويم کور  ڼکي  
                                ٠٧٠٠١٥٤٩٣٣                             ټيلفون 
   info@counterpart-afg.org        ليک بريښنا 

               counterpart.ipacs@gmail.com        
          www.counterpart-afg.org             ويب پاڼه 

     
(Caritas Germany) د افغانستان  - کريټاس جرمنی د 

  لپاره د پروژو د مالتړ دفتر
( نماينده عمومي  مارينی حبر (

، آابلکور ٢٣٣سړک،  ٥قلعه فتح اهللا،   
                        ٠٧٠٧٩٣٤٤٨٠                          ټيلفون 

                              ٠٧٩٨٢٥٠٧٣٥    
                              ٠٧٠٠٠١٤٦٣٢  

       ليک بريښنا
                     ahmad-zahir@caritas.org        

          www.caritas-international.de       ويب پاڼه  

(KOICA)  ادارهد کوريا د نړيوالو مرستو  -کويکا   
( ستازیااستوګن   لی بيونج هاوا (

آابل، کور ٥٢٥، سړکيوولسم وزير اکبرخان،   
      ٠٢٠٢٣٠٢٩٣٦                               ټيلفون 

                                       ٠٧٠٠٢٧٦٧٧٢  
                                          ٠٧٠٠١٥٧٩٨٩  

  ٠٢٠٢٣٠٢٩٣٧                                    فکس
  bhlee@koica.go.kr                 ليک بريښنا

                       ezat@koica.go.kr             
  www.koica.go.kr                       ويب پاڼه  

(GH) گاهنامه هنر  
 عبدالواسع (رئيس)

، د سرای سړکد کابل واليت د ملک اصغر څلورالری، 
آابل،  کوڅه  

 
 (GS) گرين ستپ  

 نورالحق هاشمی (د پروگرام آمر)

www.cw4wafghan.ca        

mhuber12@gmail.com

شرکت  ، دته مخامخ ېليس ېسړک، حبيب يدارالمان عمومد 
آابل،  کور ٥ کيڼ لورته   سړک،  

  ٠٧٠٠٢٧٤٦٨٢                                   ټيلفون 
                                           ٠٧٩٧٥١٥١٥١    

                              ٠٧٩٩٣٤٩٣٠٩  
    ليک بريښنا

                            info@gmail.com           
          www.greenstep.com.af                 ويب پاڼه 

(Lemar TV)  ونيلويزتلمر   
 يوسف محسنی (د اجرائيوی دفتر آمر)

آابل، کور ٣، سړک ١٢ وزير اکبرخان،  
  )٢٢٥(                 پوست بکس

   ٠٧٩٨١٣٦٩٨٠                                    ټيلفون 
                                           ٠٧٩٩٣٢١٠١٠    
                                            ٠٧٩٩٣٠٦٢٨٤  

  ٠٠٩٧١٤٤٢٩٠٩٦٤                                 فکس
  info@lemar.tv                            ليک بريښنا

    www.lemar.tv  ويب پاڼه                         

(Armanshahr)  آسيا ، پرانيستېد آرمان شهر بنياد   
( هرئيساجرائيوی  يو جهانگيرګيس (  

د بهارستان سينما، د قصابۍ کوڅه، پنځم سړک،  ،پروان مينه
آابل،  )رشيد سړک(د  کور  ١٩٥الس ته  ڼکي  
  ٠٧٩٦٢٩٢٧٢٣       ټيلفون 

                                         ٠٧٠٠٠٤٧٥٢٣     
                      برښنا ليک

rmanshahrfoundation.openasia@gmail.com   
               guissoujahangiri@gmail.com        

 
 (AGO) يڅارنوال يهلو   

 محمد اسحق الکو (لوی څارنوال)
آابل ،لسمه ناحيهقلعه فتح اهللا، واټ،  تايمني  

  ٠٢٠٢٢٠٠٠١٧                                   ټيلفون 
                              ٠٧٠٠٢٩٠٩٤٠    

  ٠٠٩٣٧٥٢٠٢٣٤٢١                                فکس
  L_saranwal@yahoo.com         ليک بريښنا

 
 (CiC)  ماشومان له ګواښ سره مخامخ  

( رئيسد ټولو  ه اديبښامورتي (  
آابل،  )د آغا سيد نادری کورته مخامخ(، یرالڅلور تايمنيد   
  ٠٧٧٢٠٢٦٠٤٠   ټيلفون 

  cdcic@ceretechs.com   ليک بريښنا

                         omcic@ceretechs.com    
  www.childrenincrisis.org.uk              ويب پاڼه  

(UARA)  متحد سازمان د افغانستان د بيارغونې   
آابل، نوی ښار  

  ٠٧٠٠٢٢٤٩٥٢                                    ټيلفون 
 (USA)  متحده اياالتو سفارتد امريکې د   
( رئيس ۍد قونسلګر  نيکوالس ترندوسکی (

آابل،  سړکلوی مسعود د   
  ٠٧٠٠١٠٨٠٠١                                   ټيلفون 

                                           ٠٧٠٠١٠٨٠٠٢      
                                           ٠٧٠٠٢٠١٩٠٨  

  usconsulkabul@state.gov        ليک بريښنا
www.kabul.usembassy.gov        ويب پاڼه  

(mA) افغانستانديکا يم   
( هرئيس يرسول يحميرا امير (  
 ٦٠ )ښاتر  ېحوز ېلسم ود پوليس(نوی ښار د شهيد څلور الری

آابل، کور  
                                ٠٧٠٠٢١١٤٥٦  ټيلفون 

                                           ٠٧٩٨١٦٠٤٣٥  
                                           ٠٧٠٠٢٣١٩٤٤  
  hameer-rasuli@medicamondiale.org ليک بريښنا

Humaira_ameery@yahoo.com         
www.medicamondiale.org  ويب پاڼه                 

(UMCOR) هټکمي ېيوالد مرستو د ديست ود مت   
( مشرپالوې د  وينسنتتوماس  (  

آابل سړک، پنځم  قلعه فتح اهللا،  
                                ٠٧٩٩٢٧٨٧٦٣   ټيلفون 

   ٠٧٨٧٧٥٦٨٣٦                                
     ليک بريښنا

tomvincent@umcor-afghanistan.org     
admin@umcor-afghanistan.org          

 www.new.gbgm-umc.org/umcor/  ويب پاڼه    

(MM) افغانستان يرآت ملاشم   
 حبيب ناصری (د سکرتريت مشر)

، لب جر، د سيدال ناصري د نجونو د ليسې تر څنګخيرخانه، 
 آابل

  ٠٧٩٩٥٧٠٢٣١                                    ټيلفون 
                                            ٠٧٩٩١١٠٠٧٠    

  Habib_naseri@hotmail.com      ليک بريښنا

Noorulhaq1968@gmail.com
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 (AM) ارمغان ملي  
( خپروونکید امتياز خاوند او   محمد داود سياووش (

آابل، ټسالنګ وا، دفتر دننه    FCCS د   
  )٧٦٧(            پوست بکس

                       ٠٧٨٧٤٣٠٦١٥                                  فونټيل 
                              ٠٧٧٣٣٤٣٢٥٠           
                              ٠٧٨٦٢٠٩٧٧٢  

  d-siawash@yahoo.com           ليک بريښنا
        armaghan.milile@gmail.com          

       www.armaghan-e-melli.af  ويب پاڼه     

  TAIO د افغانستان نړيوال سازمان
آابل، نوی ښار  
  bajimuhammadayub@hotmail.com   ليک بريښنا

                   stanagull@yahoo.com    
 

 (WB) نړيوال بانک  
( رئيسد ټولو  کرفت. نيکوالس  جی  (  

آابل، کور ١٩، سړکپنځلسم وزير اکبرخان،   
  ٠٧٠٠٢٧٦٠٠٢                                   ټيلفون 

                                           ٠٧٠٠٢٤٠٩٢٤    
                                           ٠٧٠٠٢٨٠٨٠٠  

  nkrafft@worldbank.org             ليک يښنابر
                    azia@worldbank.org        

           www.worldbank.org.af               ويب پاڼه  

(IAM)  پالوینړيوال مرستندوی   
( رئيس ياجراي فرنز. رک آريد (  

آابل، کور ٤٧٢، ړکس ٧ ،دريمه کارته  
  )٦٢٥(         پوست بکس

                      ٠٢٠٢٥٠١١٨٥                                    ټيلفون 
                                            ٠٧٠٠٣٩٤٣٩٠       

  ea@iam-afghanistan.org           ليک بريښنا
                                      hq@iamafg.org        

         www.iam-afghanistan.org              ويب پاڼه 

 د افغانستان لپاره نوې پراختيايی موسسه
(NDOA) 
)رئيس( يکبرا گوهر    

ناحيه، ده نو، دهبوری هته مخامخ، دريم ېاسالم ليس يصوف  
 ٠٧٧١٨٣٩١١٢          ټيلفون

                                           ٠٧٩٤٢٧٤٣٧٣  
ndoa.office@gmail.com            ليک بريښنا 

 د افغانستان د آزادو رسنيو مالتړ کوونکی - نی 
 (Nai SOMA)  

 عبدالمجيب خلوتګر (اجرئيوي مدير)
کور ٩٩، تم ځای شرکت مان سړک، د، د داراالدريمه کارته  

  ٠٧٧٤٤٠٩٩٢٣    ټيلفون 
  mujeeb@nai.org.af  ليک بريښنا

            info@nai.org.af        
www.nai.org.af                            ويب پاڼه  

(HAGAR Afghanistan) هاجر افغانستان  
( استازې يعموم  مريم  گيچ (

ناحيه ٦، کور ٦٢٧، سړک ١٠، محمديه جومات، دريمه کارته  
  )٣٩٤(              پوست بکس

  ٠٧٩٦١٨٩٠١٤        ټيلفون 
                                           ٠٧٠٠٢٠٤٢٣٨   
                               ٠٧٨٧٥٩٧٠١٧  

   afghanistan@hagarinternational.org  ليک بريښنا
         info@hagar.af                            
        www.hagarinternational.org                    

(EZM)  مليهکتار زار   
( وراډيټ يرضوان يسيد محمد عل (  

داراالمان، )ته مخامخ ېليسي عال ېد حبيبي( سړکد داراالمان   
             ليک بريښنا

 
 (PSD)  د ټولنيز پرمختګ ملګری  -همتا   

 انجنير عبدالحی (رئيس)
کوټې سنګي، موالعلي روغتون ته نږدې، د درملتون ګواليي، د 

، آابلپوړدريم غريب زاده بالک،   
        ٠٧٠٠٢٨٥١٢٢                                    ټيلفون 

                                            ٠٧٩٩٣٢٩١١٣    
  psdkabul@gmx.net                    ليک ښنابري
               abdullahi@csc.gmail.com        

 
 (Helvetas) هيلويتاس افغانستان  

)داړيکو مسوول( فضل اکبر  
آابل، ناحيه ٤، ويديځل سړک ٤پروژه،  يتايمند   
  ٠٧٠٠٦٥٢٠٠٤       ټيلفون 

                                        ٠٧٧٥٩٨٥٦١٩     
  fazal.akbar@helvetas.org      ليک بريښنا

            hamid.nadeem@helvetas.org        
             www.helvetas.org                      ويب پاڼه 

rezvani_222@yahoo.com
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(WL) وحدت کتابتون  
( يکو مسوولړد ا ه وحدتاشاحمد  (  

آابل، نيازبيگ ، سړک ۍکمپنکوټې سنګي، د   
  ٠٧٠٠٢٥٢٥٩٨      ټيلفون 

     ahmadshahwahdat@fastmail.fm    ليک بريښنا
 

 (YIAA) ځوانان په عمل کې ټولنه  
يسيد اکرام افضل (رئيس)  

 ېنولد ټ او بدونکو ۍد افغان غالچمن ختيځ لور ته،  يد حضور
، آابلړم پوځپالزه، پن  

  ٠٧٨٨٢٦٦٦٤٥                                    ټيلفون 
                                            ٠٧٠٠٢٦٦٦٤٥    

                                            ٠٧٩٩٣٠١٩٥١        
                       info@youthinaction.org.af         ليک بريښنا

 www.youthinaction.org.af            پاڼه ويب   

د ډنمارک کميټهد افغان کډوالو د مرستې لپاره  -ډاکار   
(DACAAR)   

رعارف قرينټاکډ (رئيس)  
، د نصوارو پايکوب، وزير آبادسړکم لسودوقلعه فتح اهللا،   
  )٢٠٨(         پوست بکس

   ٠٧٠٠٢٨٨٢٣٢                                     ټيلفون 
                                              ٠٢٠٢٢٠١٧٥٠        

                      ٠٢٠٢٢٠٠٣٣٠  
  ٠٢٠٢٢٠١٥٢٠                                 فکس
                               dacaar@dacaar.org                    ليک بريښنا

akbari@dacaar.org                                          
www.dacaar.org                              ويب پاڼه 

(WWI) ښځې د ښځو لپاره نړيوال سازمان  
( هرئيسد ټولو  يسويتا نور (  
، آابلکور ١٧١قلعه فتح اهللا، څلورم سړک،   

  ٠٧٠٠٢٠٦٨٠٣                                   ټيلفون 
                             ٠٧٧٥٩٧٦٥٦٧    

  snoori@womenforwomen.org ليک بريښنا
info@wwiafghanistan.org                                

  www.womenforwomen.orgويب پانه         
  

يښځې، سوله او حکومتدار  
(WP&G RCWP/ UNIFEM)    

( همرستيال  کتايون قاهر (
 باخترنيوز ته مخامخ د حج (، سړکمت مسلم د عصنوی ښار، 
آابل، )ېوزارت ته نږداو اوقافو   

  ٠٧٨٦١٦٣٦٤٠                                   ټيلفون 
                                           ٠٧٩٨٩٧٩٢٤٤   
        katayon.qahir@unifem.org  ليک بريښنا

                   hassan.fahimi@unifem.org        
www.afghanistan.unifem.org         پاڼه ويب 

(GHNI)  هيلو نړيواله شبکه ود نړيوال -ګلوبل هوپ   
 پيريشيا اليت بورنی (رئيس)

آابل، ناحيه ٦ ،کور ٨٤٠،سړک  ٩عالوالدين،   
  )٣٠٢٣(        پوست بکس

   ٠٧٥٢٠٠٣٢٩٦                                  ټيلفون 
                                         ٠٧٧٨٤٣٩٢٩٥    

  pat.lightbourne@ghni.org         ليک بريښنا
           www.ghni.org                               هويب پاڼ 

(GR)  ېد عدالت لپاره ملګر -ګلوبل رايټس   
( رئيسد ټولو  ليس کاکسف (  

ډيکل يجرمن م(دريم سړک څلورالری،  يانصارد نوی ښار، 
، آابلکور ٢٠٠  )کلينک ته مخامخ  

  ٠٧٠٠٢١٨٣٩٩  ټيلفون 
                                          ٠٧٩٧٧٥٣٩٥٥   

                             ٠٧٩٩٥٦٨٦٠٣  
                               Phyllisc@globalrights.org         ليک بريښنا

              eshaqf@globalrights.org        
       www.globalrights.org  ويب پاڼه       

(Goethe) ګويته انستيتيوت د آلمان فرهنګی مرکز  
برهاردهانا  (رئيس)  

وزير ، )د چين سفارت ته مخامخ( سړک غازي ه محموداشد 
آابل، اکبر خان  

  ٠٢٠٢١٠٥٢٠٠                                    ټيلفون 
  il@kabul.goethe.org        ليک بريښنا

www.goethe.de/kabul                    ويب پاڼه

مرستندوی پالویپه افغانستان کې د ملګرو ملتونو  -يوناما   
(UNAMA) 

( واحد ويانو نديدستراتيژيکو اړيکو او و )  
B آابل، ه محمود غازی واټاش، یرالکمپاونډ، د زنبق څلور د  

ايونام  
  )٣٢٠٥(                 پوست بکس

  ٠٧٩٠٠٠٦١٢١                                    ټيلفون 
                                      ٠٣٩٠٨٣١٢٤٦١٢١    
     ٠٠٣٩٠٨٣١٢٤٦٣٥٣                         فکس



الف څخه تر یا: د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

۲۳۲

  unama-spokesman@un.org      ليک بريښنا
     www.unama.unmissions.org          ويب پاڼه 

قود ملګرو ملتونو د ماشومانو د مالتړ صند -يونسف   
(UNICEF)   

( ستازیا  پيتر کرولی (
آابل، يپلچرخد يوناکا انګړ، ، سړکد جالل آباد   
  )٥٤(              پوست بکس

  ٠٧٩٠٥٠٧٠٠٢                                   ټيلفون 
                                           ٠٧٩٠٥٠٧٠٠٣    

  ٠٠٨٧٠٧٦٤٠٤٢٥٣٠                               فکس
  pcrowley@unicef.org                ليک بريښنا

                          Kabul@unicef.org          
  www.unicef.org             ويب پاڼه
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 ارزګان
(ADA) ولنهټ يیايختاپر افغان   

( آمر يتيوال آغا سالم ديس (   
  ېريهد د کور، جان ميعبدالرح یحاج د ،سړکی ړلوم
ګنڅ تر کورد  خان محمد جان د چوُک/یلورالرڅ  
  ٠٧٩٩٨٤٧٤٢٤                                          لفونټي

                                     ٠٧٩٩٨٤٧٤٢٧  
  ada.urzgan@ada.org.af     برښنا ليک

  www.ada.org.af                  هڼويب پا

موسسه نوخدمتو يی ايختاپر او ييايروغت د افغان د  
(AHDS)   

( آمر يتيوال ميصم نور عجب داکتر (   
ټترينكو  

  ٠٧٩٨٢٩٧٤٦٢                                      لفونټي
                                  ajabnoor.sameem@yahoo.com      برښنا ليک

  www.ahds.org                              هڼويب پا

(AIHRC) ونيسيکم خپلواک حقونو يبشر د افغانستان د   
( آمر يتيوال پروگرام د یستانکز الغفار عبد (   

ټترينكو ،سړک استير د سيپولد  ،٢کور  
  ٠٧٠٠٨٧٧٤١٤                                      يلفونټ
                ppm.uruzgan@aihrc.org.af  ښنا ليکبر

                             www.aihrc.org.af          هڼويب پا

(DAIL) استير ۍمالدار او اوبولگولو ،ېکرن د   
( سير محمد سردار یحاج (   

ټترينكو  
    ٠٧٩٧٢٠١٥٧١                                   يلفونټ

                             
 (DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   

هاشم محمد (ريس)   
  ارښ ټنکويترد ،سړک ۍقوندان ېيامند 
         ٠٧٠٠٢٦٢٠٦٢                                 يلفونټ

            engmhashim@yahoo.comليکبرښنا 
 

 (SCI) لستانګان - دفتر ېساتن يخوند د ماشومانو د   
   ټترينكو

  ٠٧٩٩١٨٠٢٥٢                                 يلفونټ
                                   ٠٧٩٩١٠٨٩٢٠  

         asherzad@savechildren.orgليکبرښنا 

                             www.savethechildren.org.uk       ڼهويب پا
                www.savechildren.org                               

 
(NSP/PMU) هيټکم سالکاره رامګپرو د وستونيپ یمل د   

( آمر يتيوال خان ريام ريانجن (   
 منارد  ،يولسوا ټنکويترد  کور، اهللا اتيح یحاجد 
 خوا، يښ كړسد  ۍولسوال د  انګارز خاص د ،یلورالرڅ
 ېآرن د خوا، هځختي ۍودان همځپن خواته، يښ كړس يړلوم

ټترينكو ،ېدږن ته رياست  
  ٠٧٩٨٢٦٥٠٩٢                                     لفونټي

        uruzgan@nspafghanistan.org  برښنا ليک
             www.nspafghanistan.org        هڼويب پا

سازمان ييروغتا - او يپ يټ يټن لتيه د  
(HEALTHNET-TPO)  

( آمر ېپروژ د گل محمد (   
ټترينكو ،دفتر  DCU   ،کور  خان اهللا نعمت د 

  ٠٧٩٣١٤٣٠٢٠                                    يلفونټ
                                    ٠٧٠٣٤٣٧٢٦٢  

        liwal_mohdgul33@yahoo.com  ا ليکبرښن
                 knoordost@yahoo.com                  

                         www.healthnettpo.org ڼهويب پا

مرستندوی پالوی ملتونو روګمل د ېک افغانستان په - وناماي   
(UNAMA) 

( مشر دفتر د شاکر احمد ريش (   
تترينكو ،ګنڅ تر روغتوند   

                 ٣٢٠٥                                       پوست بکس
            ٠٧٠٠١٦٠٢٧٠                                      لفونټي

                                 ٠٧٩٦٥٢١٤٠١  
  shakirs@un.org                         برښنا ليک

                www.unama.unmissions.org ڼهويب پا

  بادغيس
(BRAC) هيټکم ايپرمخت د ويکل د شيد لهګبن د  

( آمر زيا مهيس خان حسن يمهد محمد (   
نو قلعه  
  ٠٧٠٠٥٦٥٦٥١                                  يلفونټ

     mehedihasan1969@yahoo.com  برښنا ليک
                           www.bracafg.org       ڼهويب پا



الف څخه تر یا: د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

۲۳4

 
 

(MOVE) موسسه ېنيهوسا د حرکت د   
( آمر یپروژ د کامجو اهللا عزت (   

ې څکود  معارف د ه،څکو باغک دهند  کور، اصغر یحاجد 
نو قلعه،پای  
  ٠٧٩٣٥٠٩٠١٥                                    يلفونټ

                                    ٠٧٩٥٥٧٧٥٤٣  

    drezzatollah2020@gmail.com  برښنا ليک
                        azizkhamush@yahoo.com  
 

 (DAIL) استير ۍمالدار او اوبولگولو ،ېکرن د   
( سير اهللا ظيحف (   

نو قلعه  
  ٠٧٩٩٤٧١٥٤٩                                   يلفونټ
 

 (DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   
( سيرئ ياکبر رسول ديس نريانج (   

بادغيس، نو قلعه،ېنږد ته ېمحکم  
  ٠٧٩٩٠٧٨٦٩٢                                يلفونټ

            rasull.akbari@mrrd.gov.af برښنا ليک
 

 (DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   
رسول ديس   

بادغيس،نو قلعه،ارښ سيبادغد  ،ېنږد ته ېمحکم  
  ٠٧٩٩٠٧٨٦٩٢                                  يلفونټ

            rasull.akbari@mrrd.gov.afبرښنا ليک
 

 (NSP/PMU) هيټکم سالکاره رامګپرو وستونيپ یمل د   
( آمر يتيوال سيان هارون ريانجن (   

 تر دفترد  ونيسيکم ټاکنو د خپلواک د ،سړک یړلوم تيوال د
  يولسوال نو قلعهد  ،ګنڅ
  ٠٧٩٩٧٧٥٣٦٥                                    يلفونټ

        badghis@nspafghanistan.org  برښنا ليک
  www.nspafghanistan.org    هڼويب پا

مرستندوی پالویملتونو روګمل د ېک افغانستان په - وناماي  
 (UNAMA)   

( مشر دفتر د یدريح خان جمعه (   
بادغيس، نو قلعه،سړک محمد نيد یحاج د او معارف د  

    ٣٢٠٥                                                  پوست بکس
  ٠٧٩٩٧٧٢٥٨٧                                       يلفونټ

    فکس

  haideryj@un.org             برښنا ليک
                 www.unama.unmissions.org هڼويب پا

  باميان
(CCA)  مرکز ويهمکار د لپاره افغانستاند   

  زرغم (آمر)
کاولنگي ،ارښ ینو ،ېدږن ته دفتر  CHF د 

  ٠٠٨٨٢١٦٢١١٣٨٢٤٤                        لفونټي
            ccakabu@hotmail.com     برښنا ليک

                         www.cca.org.af       هڼويب پا

(ADRA) سازمان مرستندوی او پراختيايي ټسټونډا د   
( سير ېپروژ د چياويوشکي کونرد (   

 پنجاو
  ٠٧٩٩٨٢٨٨٥٢                                 يلفونټ

          k.juszkiewicz@adra-af.og   برښنا ليک
              www.adra.euroafrica.org    ڼهويب پا

(AKF) افغانستان - اديبن آغاخان د   
( سير زيا مهيس تلن رابرت (   

ابيآس سر ،دېنږ ته گرډ ييهوا  
  ٠٧٩٩٤١٨٠٦٠                                   لفونټي

                        info.info@akdn.org    برښنا ليک
  www.akdn.org/akf                          ڼهويب پا

  رامونهګپرو ييروغتا لپاره افغانستان د – نايس ابن
(IBNSINA-PHPA)    

( آمر ېپروژ د    غالم حضرت(
ارښ انيبام د) مخامخ ته بت یلو( یکل تلواره د  
  ٠٧٨٦٣٨٥٨٨٦                                لفونټي

     برښنا ليک
 

 (CCA) مرکز ويهمکار د لپاره افغانستاند   
احمد ديس (آمر)   

ارښ انيبام د،،ارښ ینو ،ېدږن ته ېغلغل  
  ٠٧٩٩٠٣٦٦٥٣                                 يلفونټ

                      ccakabul@hotmail.com  برښنا ليک
             www.cca.org.af        هڼويب پا

(PAN)  آژانس يخبر پژواکد   
یغفار یهاد   

drahmadzai786@hotmail.com
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ارښ انيبام د  
  ٠٧٩٩٣٦٩٩٤٣                                 لفونټي

                                 ٠٧٠٨١٩٨٢٠٦  
            ghafari_herat@yahoo.com    برښنا ليک
   www.pajhwok.com                     ويب پاڼه

(COAR) همغږی کوونکی مرستو د لپاره افغانانو د   
( آمر يتيوال شيدرو دالور (   

ارښ انيبام د ،مرکز انيبامد   ،ېنږد ته گرډ ييهوا انيبامد   
  ٠٧٠٠٩٥٦٤٩٨                                  لفونټي

                                  ٠٧٩٨٢٥٢٨٩٣  
                 coar_bamyan@yahoo.com    برښنا ليک

                    coarb_bamyan@gmail.com    
      www.coar.org.af                         ويب پاڼه

(AIHRC) ونيسيکم خپلواک حقونو يبشر د افغانستان د   
( آمر زيا مهيس رامګپرو د فرزام عبداالحد (   

ارښ انيبام ،څنګ تر لتهو یندوځگر د ،یچاون  
  ٠٧٩٩٤٧٣٨٦١                                  يلفونټ

         ahad.farzam@gmail.com  برښنا ليک
                          bamyan@aihrc.org.af    

                   www.aihrc.org.af   ڼهويب پا

(ACSFO) سازمان ېمجتمعد  ېولنټ يمدن د افغانستان د   
( آمر زيا مهيس اتيب نيفرد (   

ارښ انيبام د ،)مخامخ ته ېخان هيتک(  ځایرانوګزر د  
  ٠٧٩٣٥٥٩٤٢٨                                يلفونټ

                    bamiyan@acsf.af       برښنا ليک
                                             info@acsf.af    

           www.acsf.af/www.acsf-rc.com پاڼهويب

 
(SAB) اداره وستونيپ د ميبلج د سره افغانستان د   

  ارښ انيبام د،ابيسراس،ېنږد ته دفترICRCد 
  ٠٧٩٩٥٠١٠٢٧                                 يلفونټ

           srhashimy@gmail.com        برښنا ليک
  www.assosab.be                ڼهويب پا

(SA) موسسه وستونيپ د سره افغانستان د   
( سير ولوټ د بورس منتيکل (   

ارښ انيبام د، کوڅه زندان د اب،يسرآسته مخامخ،  DDR 
  ٠٧٩٩٣٠٣٦٣٣                                        يلفونټ

   afg.cdm@solidarites-afghanistan.org برښنا ليک
  www.solidarites.org                            هاڼويب پ

(AADA) موسسه اختياپر او ېمرست د افغانستان د   
( زآمريا مهيس ېپروژ د حاشر رحمن لفض (   

ارښ انيبام د،،ترشا دفترد  وناماي د ، ابيسرآس  
  ٠٧٨٩٥٠٨١٦١                                      يلفونټ

  fhashir@aada.org.af                         برښنا ليک
                           www.aada.org.af     ويب پاڼه

(BU) پوهنتون انيبام د   
( سير پوهنتون د داهللايحم سوريپروف (   

ارښ انيبام د ،کل رانګزر د ،ګنڅتر روغتون یملک د  
  ٠٧٩٩٣١٦٨٨٢                                          ټيلفون

      hamidullah_adina@yahoo.com     برښنا ليک
 

 (BRAC) هيټکم ايپرمخت د ويکل د شيد لهګبن د   
عارف محمد   

ارښ انيبام دې، دنږ ته يډګريهوا بام، ابيسرآسد   
  ٠٧٠٦٠٨٠٤٧١                                    يلفونټ

           aref.khairkhah@yahoo.com     برښنا ليک
                           www.bracafg.org     ڼهويب پا 
 
موسسه  زهيولنټ او يګفرهن ،يخدمات ېارغونيبسپرلي د  د  

(SCRCSO)   
( سير دانش اکبر محمد (   

  ارښ انيبام د ،بازار ړزو
  ٠٧٩٩٤٧٢٤٨٣                                يلفونټ

                                ٠٧٩٦٨٤٣٤٢٧  
                                            ٠٧٧٤٨١٣٤٥٦          

               scrsco@yahoo.com               برښنا ليک 
             akbardanesh@hotmail.com        
                       www.baharaf.org     ويب پا

(CRS) موسسه  اس آر، ،يس د   
( مشر دفتر د چافس.  اف یبرن (   

نوآباد ،کلی ابيسرآس د، ګنڅ تر فتردد  UNHCR د 
  ٠٧٩٣١٣٠٠٩٢                             يلفونټ
           bchaves@asia.crs.org   رښنا ليکب

             jbriggs@asia.crs.org                 
                            www.crs.org   ويب پاڼه
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(NRC) پالوی ېنارو د لپاره والوډک د   
( مسول يادار یاحمد اکبر (   
ارښ انيبام د ،سر آسياب ،ځمن تر  ICRCاو UNICEF 

  ٠٧٩٩١٤٧٨٢٩                                  يلفونټ
                                  ٠٧٧٢٠٥٩٧٠١  

                                              ٠٧٧٦٦١٨٨١٠            
                                     ٠٠٨٨٢١٦٢١٢٩٥٠١١   

               ilac.bamian@nrcafpk.org   كبرښنا لي
               ilac.bamian.tl@nrcafpk.org            

                   www.nrc.no                          ڼهويب پا

(DAIL) استير ۍمالدار او اوبولگولو ،ېکرن د   
( سير طاهر محمد (   

ارښ انيبام د  
  ٠٧٩٩٣٥٤٠٥٩                                          يلفونټ

                                                 ٠٧٩٩٦٦١٠٢٩  
                atayeebayan@yahoo.comليك برښنا

 
 (DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   

( سيرئ سريبا ونسي نريانج (   
ارښ انيبام د  
  ٠٧٩٩٣١٥٦٥٥                                         لفونټي
 

 (SCI) لستانګان - دفتر نېسات نديخو د ماشومانو د   
ارښ انيبام د  
   ٠٧٩٦٣٣١٩٩١                                 لفونټي

                                 ٠٧٩٩٠٥٤٤١٠  
             fazam@savechildren.org  برښنا ليک

                  www.savethechildren.org.ukڼهويب پا
                        www.savechildren.org                                         

 (CSHRN)    شبکه حقونو يبشر ې دولنټ يمدن د
( یکوونک همغږی یذک لياسمع (   

ارښ انيبام د  
     ٠٧٠٨٢٧٩٤٣٩                                              يلفونټ

       ismailzaki@ymail.com        برښنا ليک
     www.cshrn.af                       هڼويب پا

 (FAO)  اداره هنېآر او خوراک د ملتونو روګمل د
( ريمد یديتوح ميحک (   

ارښ انيبام د ،زفارمينړڅي غالم مال د  
  ٠٧٩٩١٤٩٨٧٤                                         يلفونټ

                                    ٠٧٨٩٧٣٥٠٩٢  
                                       ٠٠٨٨٢١٦٤٣٣٣٩٣٧٠    

         hakim.tawhedi@fao.org          برښنا ليک
                         faoafbamiyan@fao.org             

                    www.fao.org                      ويب پاڼه

(UNHCR) يشنريکم يعال والوډک د ملتونو روګمل د   
( د ډلې مشر او اليمرستلوړ پوړی  رامګپرو د  محمد یعل (

  محقق
ارښ انيبام د ،ابيسرآس  
  ٠٧٠٨١٩٧٩٥٨                                        ټيلفون

                                  ٠٧٠٨١٩٧٩٥٦  
   ٠٠٨٧٣٧٦٣٠٣٣٣٢١                                 فکس

          mohaqiq@unhcr.org                   برښنا ليک
                                       afgba@unhcr.org       

     www.unhcr.org                                ويب پاڼه
 

(NSP/PMU) هيټکم سالکاره رامګپرو وستونيپ یمل د   
( آمر يتيوال انور ريانجن (   

 نه خوا ېځختيد  بازار د ،ېدږن ته حمام صفا د ،پای بازارد 
ارښ انيبام د ،ته خوا يښ هڅآو فرعي ۍلومر  

    ٠٧٩٩٣٩٣٠٢٣                                    يلفونټ
    bamyan@nspafghanistan.org    برښنا ليک
     www.nspafghanistan.org       ويب پاڼه

(SLMI) وتيتيدارانستيپا ميتنظ د یمکځد   
( آمر ېپروژ د مصدق نيدال هالل (   

ارښ انيبام د ،دښته خان یسيع د ته، شمال گرډ ييهواد  
  ٠٧٩٥٢٣٣٠١٠                                  ټيلفون

                                  ٠٧٧٣٧٤١٩٦٠   
      helal.musadiq@helvetas.org       ليکبرښنا 

                          hmusadiq@yahoo.co.uk    
          www.helvetas.org                          ويب پاڼه

   
(HELVETAS) افغانستان تاسيلويه   

یاحمد رضا   
ارښ انيبام د ،،ښتهد خان یسيعد ته، شمال گرډ ييهوا د  

  ٠٧٧٣٣٠٠١٣٢                                     ټيلفون
                                     ٠٧٧٤٠٧٦٧٥٦  
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                                                 ٠٧٧٨١٥٩٧١٢      
                                        ٠٠٨٨٢١٦٢١٠١١٢٥٩  

                       reza.ahmadi@helvetas.org    برښنا ليک
jamal.sediqi@helvetas.org                              

  www.helvetas.org                           ويب پاڼه

مرستندوی پالوی ملتونو روګمل د ېک افغانستان په - وناماي  
(UNAMA)   

( مشر دفتر د سونگ هرن (   
ارښ انيبام د ،،کړس ي ډګريهوا د ،یکل ابيسرآس د  

    ٣٢٠٥                                               پوست بکس
  ٠٧٩٩٨٢٢٣٢٩                                  ټيلفون

                                    ٠٧٩٠٠٠٦٤٦١  
  songh@un.org                    برښنا ليک
  /ww.unama.unmissions.org                ويب پاڼه

قوصند ړمالت د ماشومانو د ملتونو روګمل د - سفيوني  
(UNICEF)   

ارښ انيبام د  
  ٠٧٩٨٥٠٧٢٧٧                                  ټيلفون

  kabul@unicef.org                           برښنا ليک
                                        www.unicef.org   ويب پاڼه

  بدخشان
(CCA) مرکز ويهمکار د رهلپا ستاننافغاد   

نيالد شهاب (آمر)   
آباد ضيف  

  ٠٠٨٨٢١٦٢١١٣٨٢٤٤                ټيلفون
             ahmadi_ab@yahoo.comبرښنا ليک
                    www.cca.org.af       ويب پاڼه

(AFGHANAID) موسسه يډا افغان د   
( آمر يتيوال رامګپرو د یمجدد اهللا بيحب (   

آباد ضيف  
    د کارته پروان پوست خونه ٦٠٦٦          کسپوست ب
  ٠٧٩٥١٩٤٦٦٤                                ټيلفون

                                 ٠٧٩٩٢٩٩١٤٣  
                                             ٠٧٩٩٢٧٦٣٥٤                  

                               ٤٤-٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٠٠١٤٣  
        bdkppm@afghanaid.org          ليکرښنا ب

bdkproad@afghanaid.org.uk          

  www.afghanaid.org.uk                        ويب پاڼه

 (AHRO) سازمان ونحقو ريبش د افغانستان د   
یمحمد عبدالواجد (آمر)   

آباد ضيف ،نوی ښار حصه، هميدر ته، شا شنياست پمپ اقتفاد  
     ٠٧٩٩٨٦٩٦٩٩                                     ټيلفون
           wajed_m@yahoo.com               ا ليکبرښن

  www.ahro.af                                 ويب پاڼه

(AIHRC) ونيسيکم خپلواک حقونو يبشر د افغانستان د   
( آمر يتيوال پروگرام د ارغون اهللا ديوح (   

 ینو ،ېنږد ته وميستد يسپورت ، هيناح ٥ حصه، هدريم
آباد ضيف،ارښ  

  ٠٧٩٩٣٩٨٨٩٩                               ټيلفون
                               ٠٧٩٩٢٨٤٧٤٥  

                                           ٠٧٩٨٥٢٧٠٥٨     
                          warghun@yahoo.comليکبرښنا 

aihrc_bdn@yahoo.com                                     
              www.aihrc.org.af   ويب پاڼه

فالح – موسسهې ارغونيب او ېونړجو ايب د افغانستان د  
(ARRAF)   

آباد ضيف ،ۍولسوال کشمد  ار،ښ مشهد  
   arrafafg@yahoo.com       برښنا ليک

 
 (WADAN) اداره هيريخ لپاره ګپرمخت د افغانستان د   

( یوونکهمغږی ک ريدستگ المغ (   
آباد ضيف ،ارښ ینو،سړک ازبکانو د ،٢کور  

  ٠٧٩٩٤٦٢٠٥٥                                   ټيلفون
                             ٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨  

   inayatniazi2000@yahoo.com برښنا ليک
                                  info@wadan.org    

                  www.wadan.org             ويب پاڼه

(CFA) صندوق نړيوال ماشومانو د افغانستان د   
( ريمد ياتيعمل یمحمد اهللا حيمس (   

 ٥ آباد ضيف،ارښ ینو،هيناح
  ٠٧٠٧٠٤٢٤٥٩                            ټيلفون

  www.childfund.org            ويب پاڼه

(CAF) دفتر ېپاملرن د ويکورن افغان د   
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( آمر ېپروژ د زاهد اهللا امان ديس (   
 ینو،حصه ٣ ،سړک جوماتد   يبخار امام د ،٢٩ کور
آباد ضيف،ارښ  

  ٠٧٧٧٨٢٢٣٩٥                         ټيلفون
                         ٠٧٧٧٨٢٢٣٩٤  
  pm.caf.bdk@gmail.com     برښنا ليک
                  hc.caf.bdk@gmail.com    
  www.caf.org.af      ويب پاڼه

(OXFAM GB) مؤسسه يب يج اکسفام د   
( ېکوونکهمغږې  پروگرام د سحر مهينس (   

ارښ ینو ،حصه ړۍلوم مخامخ، ته بانک افغانستاند   
  ٠٧٩٩٨٣٠٥٧٤                                    ټيلفون

                                    ٠٧٩٩٨٣٠٥٧٦  
 nsahar@oxfam.org.uk                    برښنا ليک

                                ahadi@oxfam.org.uk       
                                  www.oxfam.org.uk   ويب پاڼه    

(AKF) افغانستان - اديبن آغاخان د   
( سير زيا مهيس مينج نيالد نجم (   

  آباد ضيف ،ارښ ینو،ړګان فترد د AKDNد    
  ٠٧٩٦٨٨٩١٧٧                                 ټيلفون
                       info.info@akdn.orgليکبرښنا 

  www.akdn.org/akf                             ويب پاڼه

(BU) پوهنتون بدخشان د   
( سير پوهنتون د محان ريعبدالقد (   

آباد ضيف ،ارښ ینو ،ګنڅ تر تيامن یمل د  
  ٠٧٩٩٤٥٤٢٦٣                          ټيلفون

    برښنا ليک
 (BRAC) هيټکم ايپرمخت د ويکل د شيد لهګبن د   

( آمر ېپروژ د روغتيايي   نذراالسالم (
آباد ضيف ،ېدږن ته یوډمنړوز در،ګ چکرک  
  ٠٧٠٠٠٢٩٤٧٩                             ټيلفون

                              ٠٧٠٠٧٣١٩١٧  

  nazrul_brac354@yahoo.com  برښنا ليک
    sharif.alamin@yahoo.com                  

                    www.bracafg.org        ويب پاڼه
 

(PRB) موسسه يب آر يپ د   
( ريمد يادار ريالبص عبد (   

آباد ضيف،ارښ ینو  

  ٠٧٠٠٧٢٤٥٨٤                                 ټيلفون
                    www.prb.org.af            ويب پاڼه

(MOVE) موسسه ېنيهوسا د تحرک د   
( آمر ېپروژ د   حامد (

آباد ضيف ،سړک جوماتد  يبخار امام د  
  ٠٧٩٩٥٨٠٦٠٦                                   ټيلفون

                              ٠٧٨٧٣٣٦٥٤٦  
        shafi.darwazi@gmail.comليکبرښنا 

hamed.aasem@yahoo.com                     
  

 (ACTED) دياکت - اداره ويهمکار ييايپراخت او يکيتخن د   
مشفق احمد بينج (آمر)   

آباد ضيف،ارښ ینو،هيناح ٥ ،١ سړک ،٤کور  
  ٠٧٩٨٩٨٣٧٢٥                                   ټيلفون
             naqib.ahmad@acted.org  ليکبرښنا 

  www.acted.org                        ويب پاڼه

(UNWHO) سازمان والړين ايروغت د   
( یکوونک همغږی یناصر يمزار ديس (   

آباد ضيف ،ارښ ینو ، ٥ حصه   د LDG ، ېدږن ته دفتر 
            ٠٧٩٩٣٢٢١٣٤                              ټيلفون
        mazarin@afg.emro.who.intليکبرښنا 
  www.emro.who.int/afghanista        ويبپاڼه

(CWW) سازمان والړين کانسرن د   
( ېکوونک همغږې رامګروپ د ايرو مهيعظ (   

مخامخ ته دفتر شورا يتيوال بدخشان د ،سړک بانک د  
  ٠٧٩٥٧٦٠٥٥١                               ټيلفون
     azima.roya@concern.net             ليکبرښنا 

  www.concern.net                        ويب پاڼه

(DAIL) استير ۍمالدار او اوبولگولو ،ېکرن د   
( سير یميعل علم محمد (   

آباد ضيف  
  ٠٧٩٩٢٧٢٩٦١                               ټيلفون

                               ٠٧٩٨٩٨١٥٨٨  
           m.alim_alimi@yahoo.com برښنا ليک

                   keshawarz1973@yahoo.com    

 

mahan_1978@yahoo.com 



پتی او تماسونه

۲۳۹

 
 

 (DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   
( سيرئ محمد ريپ نريانج (   

آباد ضيف  
 ٠٧٩٩٤٧٧٢١١                              ټيلفون

  
 (DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   

یول   
آباد ضيف  

  ٠٧٠٠٢٥٩١٠٠                          ټيلفون
     s.mehraban@mrrd.gov.afليکرښنا ب

  
 (MC) موسسه والهړين  کارپس يمرس د   

یاکبر نورخان (عملياتي آمر)   
آباد ضيف  

  ٠٧٩٣٥٠٦٧٢١                              ټيلفون
                              ٠٧٩٩٠١٠٥٣٦  
  nakbary@af.mercycorps.org  برښنا ليک
                    www.mercycorps.org ويب پاڼه

 د په وړاندې مويجرا او توکو ای نشه د ملتونو روګمل د
    (UNODC)دفتر ېمبارز 

 ( سير ددفتر یليجل نيحس محمد (   
آباد ضيف  

  ٠٧٩٩٢٦٨٥٩٦                            ټيلفون
                                ٠٠٨٨٢١٦٤٤٤٢١١١٧  
       hussain.jalili@unodc.org  برښنا ليک

                   hussain_jalili@yahoo.com    
  www.unodc.org         ويب پاڼه

(NSP/PMU) هيټکم سالکاره رامګپرو وستونيپ يمل د   
( رهآم تييوال بدخش رهينذ ريانجن (   

  آباد ضيف ،هيناح ٥ نوې ښار د
  ٠٧٩٩٢٩٩١٧٩                                   ټيلفون

  badakhshan@nspafghanistan.orgبرښنا ليک
  www.nspafghanistan.org              ويب پاڼه

(MEDAIR) موسسه ريدايم د   
( آمر يتيتقو ېپروژد بدخشان د نگيکون السبث (   

آباد ضيف ،تهښد مهر ګسن د ،هيناح ٥ ار،ښ ینو  
  ٠٧٩٩٦١٣٤٤٥                         ټيلفون

                         ٠٧٠٠٢٩٦٧٧٨  

                            ٠٠٨٨٢١٦٥٢٠٣٠٣٩٩  
  bdkpsm-afg@meair.org      برښنا ليک

                            cd-afg@medair.org    
  www.medair.org                 ويب پاڼه

(ME) موسسه ستيا شنيم د   
( آمر يتيوال پروگرام د یبارتولوز جوناتن (   

  آباد ضيف ینو ،سړک مغازه احمد د
   ٠٧٩٩٣٠٠٥٥٤                          ټيلفون

   ppm.bdk@miseast.org         برښنا ليک
  www.miseast.org                 ويب پاڼه

(NAC) هټيکم ېدنارو لپاره دافغانستان   
( ريمد خان ريفق (   

آباد ضيف ،ارښ ینو  
  ٠٧٥٦٣١٠٤٤٣                               فونټيل

                               ٠٧٩٩٤٩٩٧٥٢  
  broedu@nacaf.org                    برښنا ليک
       www.afghanistan.com                 ويب پاڼه

(GIZ/BEPA) رامګپرو وړک زده یاساس د ديز يا يدج   
( مدير روزنيز ميحم اهللا ديحم (   

آباد ضيف ناحيه، همږشپ ته،ښد شهدا د ،ۍودان ېنو   TTC د 
  ٠٧٩٩٠٢٨٣١٦                               ټيلفون

                               ٠٧٧٧٩٠٠٤٣١  
       

  www.bepafg.com          ويب پاڼه

(FOCUS)  سازمان مرستو يبشر د فوکسد   
( اليمرست پروگرام د ريظه صفدر غالم (   

آباد ضيف ،ارښ ینو ،ته مخامخدفتر   GIZ   د
  ٠٧٩٩٣٤٥٠٠٢                                ټيلفون

                                ٠٧٩٩٧٩٩١٧٨  
                   safdar.zaheer@focushumanitarian.orgليکبرښنا

farukh.hadi@focushumanitarian.org           
             www.akdn.org/focus                  ويب پاڼه

(IAM) پالوی یمرستندو والړين   
( آمر زيا مهيس رسيم  جان (   

 تر استير ايپراخت د کليو د  ،ېالند نه ېسيل ديشه فيص د
آباد ضيف ،ګنڅ  

    ٦٢٥                                                     پوست بکس

hamidullah11@yahoo.com



الف څخه تر یا: د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

۲4۰

 
 

  ٠٧٠٧٧٤٧٧١٠                                         ټيلفون
  rtl.badakhshan@iamafghanistan.org  برښنا ليک
                      www.iam-afghanistan.org ويب پاڼه

وی پالویمرستند ملتونو روګمل د لپاره افغانستان د - وناماي  
(UNAMA)   

( مشر دفتر د ميحک محمد (   
 ینو ه،يناح ٥ ته، شا استير ايپراخت او بيا رغونې د ويکل د
  آباد ضيف ،ارښ

    ٣٢٠٥                                               پوست بکس
                ٠٧٩٩٨٢٢٣٣٧                                         ټيلفون
                                 hakim@un.orgليکبرښنا 

               www.unama.unmissions.orgويب پاڼه

قوصند ړمالت د ماشومانو د ملتونو روګمل د - سفيوني  
(UNICEF)   

آباد ضيف  
  ٠٧٩٨٥٠٧٣٨٤                                          ټيلفون

  kabul@unicef.org                         برښنا ليک
  www.unicef.org                             ويب پاڼه

  بغالن
(ADA) ولنهټ يیايپرمخت افغان   

( آمر يتيوال گل عيسم (   
 ،نيرهن خواته ڼېيک سړک یم عمو د بندر،زوړ ارښ د ،٣ کور
بغالن ینو  

  ٠٧٩٩٤٢٨٦٣٦                                       ټيلفون
  ada.baghlan@ada.org.af        برښنا ليک
  www.ada.org.af                             ويب پاڼه

(CCA) مرکز ويهمکار د لپاره افغانستاند   
يپلخمر، ېدږن ته اديبن خان آغا د  

  ٠٠٨٨٢١٦٢١١٣٨٢٤٤                                ټيلفون
  ccakabul@hotmail.com                  برښنا ليک
  www.cca.org.af                   ويب پاڼه

(AHRO) سازمان ونحقو يبشر د افغانستان د   
( رهآم نهيسک (   

يپلخمر ،کلوپ ۍنساجد   
  ٠٧٩٧٥٤٥٢٤١                                       ټيلفون
                sakina.taheri@yahoo.comليکبرښنا 

          zarminz- watanpal@yahoo.com             
           www.ahro.af                                  ويب پاڼه

         
(CFA) صندوق نړيوال ماشومانو د افغانستان د   

( ريمد يمال یذک اهللا حيذب (   
ارښ بغالن د،،هيناح ٣ ،ګنڅ تر کلوپد  معدن د  

      ٠٧٩٩٢٩٠٥٨١                                         ټيلفون
           zzaky@afghanistachildfund.org   برښنا ليک

      www.childfund.org                        ويب پاڼه 
      

 (EPIC) رامګپرو مرستوبيړنيو  د اياليټا د   
پلخمري) ېدږن ته یمحکم( باغ ېخان قهوه د  

  ٠٧٠٠٢٨٧١٠٠                                 ټيلفون
                                 ٠٧٠٠٢٨٦٢٧٢  

                                    ٠٠٨٨٢١٦٣٣٣٢٤٤١٤             
 

 (AKES, A) خدمات يميتعل خان آغا د   
( اليمرست يادار یانلطس نيالد شجاع (   

بغالن ،هيناح ٢ لو،يس  ک،ړس ٢ ،٣٨٤ رهيشم کورد  
  ٠٧٩٧٩٩٥٤٨٨                                 ټيلفون

  shujauddin.sultani@gmail.com  برښنا ليک
  www.akdn.org                ويب پاڼه

(AKF) افغانستان - اديبن آغاخان د   
( سير زيا مهيس سنگ پرتاب وندرا راگا (   

  يپلخمر ،رمدايز ،يکوت٦٠٠
  ٠٧٩٣١٤٤٨٩٧                              ټيلفون

  info.info@akdn.org                  برښنا ليک
  www.akdn.org/akf                    ويب پاڼه

(BDN) شبکه پراختيايي باختر د   
( آمر رامګپرو د احمد ديفر (   

 د ،سړک ینو يکوت ششصدد  ،کور اريع نيالد ضيف مندانوقد 
ته شا لمستونيم تيامن  

               ٠٧٠٠٥٢٢٨٥٦                                   ټيلفون
                    drfarid_ahd@gmail.com     برښنا ليک

                             qnasrat@gmail.com     
  www.bdn.org.af           ويب پاڼه

(BIHE) وتيتيانست وړک زده وړلو د نبغال د   
( سير انستيتيوت د یميرح (   



پتی او تماسونه

۲4۱

 
 

راښ بغالن د  
  ٠٧٥٥٩١٠٢٩٢                              ټيلفون

                              ٠٧٠٠٠٣٧٩٩٧    
 

 (BRAC) هيټکم ايپرمخت د ويکل د شيد الګبن د   
( رهآم هزيا مهيس االسالم قمر (   

ارښ بغالن د،یپلخمر،يکوت دوصد  
  ٠٧٠٠٧٤٤٢٤٣                                ټيلفون

                                ٠٧٠٠٧٣٠٧٧٥  
   برښنا ليک

   
  www.bracafg.org                      ويب پاڼه

 
(PRB) موسسهي ب آر يپ د   
( ريمد دفتر د یغفور لياسمع (   
سړک یړلوم لويس د ،مخامخ ته دفتر    AKF د 

  ٠٧٩٩٣٣٦٧٩٨                                   ټيلفون
   ismaighafoori@yahoo.com          برښنا ليک
  www.prb.org.af                 ويب پاڼه

(ACTED) دياکت - اداره ويهمکار ييايپراخت او يکيتخن د   
ینواريش طالب احمد (آمر)   

ټیکو ششصد ،هيناح ٣ کور، رداديش د  
    ٠٧٠٠٠١٠١٤٧                                   ټيلفون

  ahmad.talib@acted.org         برښنا ليک
  www.acted.org                              ويب پاڼه

(GRSP) رامونهګپروا یمرستندو دکليو یغزن د   
( آمر يتيوال یميکر یعل اديبن (   

 جوماتد   اياالنب خاتم د مخامخ، ته سړک د کلوپ معدن د
ارښ بغالن د ،یپلخمر ،سړک  
  ٠٧٧٧٩٠٠٢٦٨                        ټيلفون

                        ٠٧٠٨٤٣٤١٠٠  
  grspbaghlan@gmail.com        برښنا ليک
  www.grsp.af                         ويب پاڼه

(FCCS) اديبن ېولنټ يمدن او ګفرهن د   
( مشر دفتر د مهر نيبر (   

یپلخمر  
  ٠٠٨٨٢١٦٣٣٣٥٢٧٩٩                      ټيلفون

  afghan_foundation@yahoo.comبرښنا ليک

  www.afghanfccs.org                     ويب پاڼه

(DAIL) استير ۍمالدار او اوبولگولو ،ېکرن د   
( سير یروف ینب محمد (   

ارښ بغالن د  
  ٠٧٩٧٠٦٥٤٢٧                             ټيلفون

                             ٠٧٠٠٨٧٦١٣٣  
                                          ٠٧٩٩١٠٨٤٠٨                   

  Nadi.raufi@yahoo.com            برښنا ليک
 

 (DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   
روين احمد   
  بغالن ،ارښ یپلخمرد

  ٠٧٩٩١٨١٤١٥                                  ټيلفون
  ahmad.nero@yahoo.com      برښنا ليک

 
 (DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   

( سيرئ احمد یعل نريانج (   
بغالن،یپلخمر  
  ٠٧٩٩٣٤٣٢٣٦                              ټيلفون

    
(MC) موسسه والهړين  کارپس يمرس د   

( اليمرست آمر د پروگرام د یحنانز اهللا ظيحف (   
بغالن،ارښ بغالن د  

  ٠٧٩٣٥٠٦٦٥٤                                 نټيلفو
                                 ٠٧٩٩١٠٤٢٦٣  
  hhananzai@af.mercycorps.org  برښنا ليک
           www.mercycorps.org       ويب پاڼه

(MC) موسسه والهړين  کارپس يمرس د   
( آمر پروگرام د ونسي محمد (   

یپلخمر  
                  ٠٧٩٣٥٠٦٦٦٨                                    ټيلفون

                                            ٠٧٩٩٢١١٥١١  
  myounus@af.mercycorps.org   برښنا ليک
  www.mercycorps.org                 ويب پاڼه

(NSP/PMU) هيټکم سالکاره رامګپرو وستونيپ یمل د   
( آمر تييوال حمدم دوست ريانجن (   

یپلخمر،بغالن،ته شا روغتون یدريحد  ار،ښ ینو  
  ٠٧٨٦٥٣٩٨٠٥                                    ټيلفون

  rouf_1971raj@yahoo.com 
kamrul_28301@yahoo.com
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  baghlan@nspafghanistan.org  برښنا ليک
           www.nspafghanistan.org   ويب پاڼه

(NYE) دفتر ېشنيو ۍندګړ د ین د   
( آمر ددفتر یريفق ريکب ديس (   

شا تر استير کرنو د  
  ٠٧٩٩١٥١٤٥١                             ټيلفون

  s_kabir106@yahoo.com        برښنا ليک
  www.nyeexpress.com            ويب پاڼه

(HELVETAS) افغانستان تاسيلويه   
رحمن فضل   
ارښ بغالن د ،برفک و تاله  

     ٠٧٧٣٣٠٠١٠٤                               ټيلفون
  fazl.rahman@helvetas.org     برښنا ليک
  www.helvetas.org               ويب پاڼه

مرستندوی پالوی ملتونو روګمل د لپاره افغانستان د - وناماي  
(UNAMA)   

( مشر دفتر د تروفيميد دلريبوج (   
ګنځ تر د سين  باغ، ېخان قهوه د  

    ٣٢٠٥                                        پوست بکس
  ٠٧٠٠٢٢٢٧٦٣                               ټيلفون

  dimitrovb@un.org        برښنا ليک
        www.unama.unmissions.org ويب پاڼه

(HBAID)   
( آمر رامګپرو د ونسزل زولتن (   

 نهر دوهم د( يټکو ششصد ،سيمه مهيدر ک،ړس تيوال د
بغالن،یپلخمر )ګنڅتر  

    ٠٧٩٧١٩٢١٥٨                                     ټيلفون
       venczel.zoltan@gmail.com    ليک برښنا

                                   hbaid@hbaid.org    
  www.hbaid.org              ويب پاڼه

  بلخ
فدراسيون يوالنړولنود ټ ېمياشت ېسر او صليب سره د  

(IFRC)   
( سرپرست ددفتر ديوح محمد (   

فيشر مزار ،کارته انايآر د،هيناح ١٠ ،انګړ دفتر  ARCSد 
  ٠٧٠٠٥٠١٩٩٥          ټيلفون

   mohammad.wahid@ifrc.org          برښنا ليک
  www.arcs.org.af         ويب پاڼه

  اداره ېساتن د ۍدانرج او ېارغونيدبپه افغانستان کې  – ايِار
(AREA)   

  جمال
نگڅ تر جومات يمهد او ېخان هيتک د کارته، یبخد  

  ٠٧٩٥٣٣١١٨٦             ټيلفون
        ٠٧٨٦٤٠١٥٣١  

    برښنا ليک
          farhad.area@yahoo.com               ويب پاڼه

 
 ېرغون بيا او چلولو بايسكل د لپاره معيوبينو افغان د - ابرار

(AABRAR)  موسسه يتفريح  
( یکوونک همغږی زيا مهيس یبارکز ديفر (   

  ارښ فيشر مزارد 
  ٠٧٧٤٧٩٩٦٠٠                              لفونټي

                       farid.aabrar@gmail.comليکبرښنا 
  www.aabrar.org                         ويب پاڼه

(IRA) افغانستان-ېمرست ېاسالم   
( ريمد رامګپرو د   حامد (

 ته جومات فارس سلمان گذر، ييهوا پل د ،سړک ٢ ،٤٥ کور
  مخامخ
  ٠٧٧٤٥٨٢٠٤٨                                   ټيلفون

  hamid@irafg.org                      برښنا ليک
                                www.islamic-relief.com               ويب پاڼه

www.irafghanistan.org            

(CCA)  مرکز ويهمکار د لپاره افغانستاند   
( رهآم هزيا مهيس واثق معصومه (   

فيشر مزار ،یبخد کارته،ېدږن ته دفتر  ICRC د 
  ٠٧٠٠٥٠٠٣٧٣                               ټيلفون
       cca_mazar-i-sharif@hotmail.comليکبرښنا 

  www.cca.org.af                ويب پاڼه

(ACBAR) اداره انسجام د مرستو د پارهل افغانانو د - اکبر   
فيشر مزار ،هڅکو نياسي اکه د دروازه، تيجمهور د  

        qadri@acbar.org         برښنا ليک
             acbarmazar@yahoo.com       

    www.acbar.org                           ويب پاڼه

jamal_jalal2008@yahoo.co.uk
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(PIN) کي سهګتن په انسان   
( ريمد کيلوجست د ميعبدالرح (   

فيشر مزار ،٨٢ هڅکو قمبر بابه د  
  ٠٧٠٥٨٩٩١١١                                     ټيلفون

   admin.afg@peopleinneed.cz          برښنا ليک
  www.peopleinneed.cz         ويب پاڼه

(NDI) وتيتيانست کيټموکراډ یمل ېچاروک والوړين په   
( آمر زيا مهيس پروگرام د زيعز عبداهللا (   

 لويت یديجمشد  کارته، يامان ،سړک ٠١ ،٠٢ رهيشم کورد 
مخامخ ته انکټ  

  ٠٧٩٦٠٧٤٦٨٠                                           ټيلفون
  aaziz@ndi.org                    برښنا ليک
  www.ndi.org                                       ويب پاڼه

 خپلواك خدمتونو ملكي او اصالحاتو اداري د
   (IARCSC)آميسيون

( سير سادات يتق محمد ديس (   
بلخ،فيشر مزار، سيمه تفحصاتو د مخامخ، ته پوهنتون بلخ  

  ٠٧٠٠٥٠٣٦٧٠                                    ټيلفون
  www.iarcsc.gov.af             ويب پاڼه

(ASET) روزنه او وونهښ لپاره ېمرست د افغانانو د   
  فيشر مزار ،)ېدږن ته ۍرګقونسل هند د( ذرګ قمبر بابا د

  ٠٧٠٢٢٧٠٣٩٥                                         ټيلفون
                                        برښنا ليک

d.browne@btinternet.com                             
    www.aset-uk.org               ويب پاڼه

(COAR) همغږي مرستو د لپاره فغانانوا د   
( مرآ زيا مهيس یميسل طاووس محمد (   

  )ېدږن ته جومات خان لګ محمد د( کړس تيمستوف د
  ٠٧٧٤٩٧٠٣٠٧                                ټيلفون

  coar_balkh@yahoo.com            برښنا ليک
                            coar_kbl@yahoo.com    

  www.coar.org.af                        ويب پاڼه

(DCA) هيټکم ډهالن د لپاره افغانانو د   
( معاون سير زيا مهيس د شيدرو علم ريم (   

فيشر مزار ،شا تر  وتفحصات د ،سړک نيپرو قابله د  
  ٠٧٩٩١٨٨١٨٧                               ټيلفون

   miralamdarwish@yahoo.com   برښنا ليک

  www.dca-vet.nl                            ويب پاڼه

(AHRO) سازمان ونحقو يبشر د افغانستان د   
)رهآم یاکبر بايفر (   

کارته سولې د ،ېدږن ته ېسيل يبلخ يقيدق د ،٢٥٧کور  
    ٧٩٨١٠٢٩٣٦٠                                  ټيلفون

  ferebaakbari@yahoo.com           برښنا ليک
  www.ahro.af                   ويب پاڼه

(AIHRC) ونيسيکم خپلواک حقونو يبشر د افغانستان د   
( آمر زيا مهيس رامګپرو د عيسم محمد ديس یقاض (   

 مړۍلو ،يقونسلگر ۍپخوان رانيا د ،انګړ يګب محمدد 
بلخ،فيشر مزار،هيناح  

  ٠٧٠٠٥١١٢٤٦                                   ټيلفون
                                   ٠٧٩٩١٥٤٤٦٢    
  q.s.same@gmail.com                   برښنا ليک

                                aihrcmzr@gmail.com    
  www.aihrc.org.af              ويب پاڼه

(WADAN) اداره هيريخ لپاره اختياپر د افغانستان د   
( یکوونک ايز همغږی مهيس نيلود اهللا سبحان یقاض (   

فيشر مزار ،ودانۍ اپارتمانونو د صفا شهر د  
  ٠٧٩٩٦٩١٥٤٨                                  ټيلفون

                                              ٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨     

  inayatniazi2000@yahoo.com     برښنا ليک
                                   qazisl@yahoo.com    

               www.wadan.org               ويب پاڼه

(ANSO) دفتر د ساتنې ادارو یرحکومتيغ د افغانستان د   
  فيشر مزار ،دفتر مويس يشمال د (ANSO) د

  ٠٧٩٩٤٠٤٦١٧                                  ټيلفون
                                  ٠٧٩٩٤٠٨٢٥٢  
          north@afgnso.org            برښنا ليک

                                   north2@afgnso.org   
  www.afgnso.org               ويب پاڼه

(NPO/RRAA) اداره ېارغونيب د ويکل د افغانستان د   
( آمر زيا مهيس ديس عبدالستار رډاکټ (   

  فيشر مزار ،کارته یلع موال د ،سړک آباد ديس د ه،څکو٤
     ٠٧٠٠٥٠٠٤٤١                                         ټيلفون

                                                ٠٧٩٩١٥٢٠٣٦  

mdk1@gmx.net



الف څخه تر یا: د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

۲44

 
 

                                                ٠٧٠٠٧٠٢٤٧٤  
  npomazar@hotmail.com               برښنا ليک

                           sayedzia٨@hotmail.com    
 

 (ACSFO) زمانسا ېمجتمعد  ېولنټ يمدن د افغانستان د   
( آمر زيا مهيس یکاظم سروش (   

خواته شمال استيرد  مخابراتو د بلخ د ،سړک دوهم  
  ٠٧٩٣٥٥٩٤٢٥                                    ټيلفون

  balkh@acsf.af                   برښنا ليک
                                               info@acsf.af    

  www.acsf.af/www.acsf-RC.COM  ويب پاڼه

(AIMS) اداره انسجام د معلوماتو د افغانستان د   
( آمر زيا مهيس یاثيغ ديول احمد (   

 تر بانک ېپشتن د،)مبارک روضه( ته ختيځ جومات یآب د
 ،پوړ ميدر ، ۍودانسوداګريزه  ېنو برات هاشم محمد د حنگ،
  دفتر رهيشم ٣٠٦

    ٥٩٠٦                                                 پوست بکس
          ٠٧٠٠٧٢٣١٣١                                           ټيلفون

        walid.ghyasi@aims.or          برښنا ليک
      www.aims.org.af             ويب پاڼه

(ACTIONAID) يډا اکشن  
( آمر يتيوال ینور ريالبش عبد (   

بلخ،فيشر مزار،سړک پله يیهواد ،٣٠ کور  
     ٠٧٩٨٠٢٥٣٠٨                                         ټيلفون

                                    ٠٧٩٧٠٣٥٠٣٨  
                                               ٠٧٧٨٨٧٤٥٣٧  

                        bashir.noori@actionaid.org     برښنا ليک
                        ayesh.alam@actionaid.org    

     www.actionaidafg.org      ويب پاڼه

(CHA) اداره بشري مرستود همغږۍ د   
( آمر دفترد  یسکندر ديرش محمد (   

 یفردوس دروازه، تيجمهور د ،سړک ٣ ،٢٦٦٤ شميره کورد 
ارښ مزار،ته شا مرکد ګ پارک،  
  ٠٧٩٩١٠٤٨٣٠                                    ټيلفون

  mazar@cha-net.org          برښنا ليک
      www.cha-net.org              ويب پاڼه

(ASCHIANA) دفتر انهيآش د   
( یکوونک همغږی پور شاه (   

بلخ،فيشر مزار،،هيناح ٤ قلعه، انويغاز د  
  ٠٧٠٠٥٠٩٤٠٢                                 نټيلفو

  aschianamazar@yahoo.com.au  برښنا ليک
  www.aschaina.com        ويب پاڼه

(GIZ) تېمرس يکيتخن آلمان د  GIZ  
( مشر ددفتر لوسنر کليما (   

 مزار،،گذر دکان سه د سړک روغتون يملکد  مزار د
بلخ،فيشر  

  ٠٧٩٥٠٨٧٣٣٢                                  ټيلفون
                                  ٠٧٠٥٨٥٣٣٦٥  
  wolfgang.flache@giz.de              برښنا ليک
  www.giz.de                     ويب پاڼه

(BDN) شبکه پراختيايي باختر د   
( یکوونکهمغږی  ېپروژ د   ډاکټر يما لقماني (

 زارم،سړک يعموم یبخد کارته د ،سړک محبس اړهزد 
بلخ،فيشر  

  ٠٠٩٣٧٨٧٦٩٠٣٣٣                               ټيلفون
  yama.bdn@gmail.com       برښنا ليک

                                    qnasrat@gmail.com    
  www.bdn.org.af                  ويب پاڼه

(BU) پوهنتون بلخ د   
( سير پوهنتون د بيحب اهللا بيحب (   

بلخ،فيشر مزار  
  ٠٧٠٠٥١٧٢٥٥                                       ټيلفون

   
(BRAC) هيټکم ايپرمخت د ويکل د شيد لهګبن د   

( آمر زيا مهيس آخند ميسل محمد (   
گذر  مارمول د قمردوکان، د ،سړک متره چهل  
  ٠٧٠٠٥٣٩٣٦٠                                         ټيلفون

                                                ٠٧٠٠٢٦٠٢١٩     
                                                ٠٧٠٠٥١١١٢٣  

  salim.akand@gmail.com              برښنا ليک
  www.bracafg.org              ويب پاڼه

(PRB) موسسه يب آر يپ د   
( ريمد ددفتر کاظم ډاکټر (   

شا تر ومخابرات د فيشر دمزار ،سړک هوتل شبها د  
  ٠٧٩٩٧٦٠٠٢٢                                   ټيلفون

                                               ٠٧٠٠٥٠٠٤٦٣      



پتی او تماسونه

۲45

 
 

  prbmazar@yahoo.com    برښنا ليک
  www.prb.org.af               ويب پاڼه

(ACTED) دياکت - اداره ويهمکار ييايپراخت او يکيتخن د   
یهاشم زمان ديس (آمر)   

 ېسيل ېيراض سلطان د ،کړس کاند  ګیمال ود، ذرګ رمولام د
  مخامخ ته

  ٠٧٠٠٥٠١٣١٠                                   ټيلفون
  mazar@acted.org            برښنا ليک
  www.acted.org                 ويب پاڼه

(TURKMENISTAN) يرګسولق ترکمنستان د، 
فيمزارشر   

یبا بازر فيکبا (کونسل)   
کړس مسعود شاه احمد ديشه د  

  ٠٧٠٠٥٠١٣٨٢                                ټيلفون
                                ٠٧٩٩٥٦٩٣١١ 

 (PWJ) وږمه ېسول د جاپان د   
( سير ولوټ د وجويم  ايتتسو (   

بلخ،فيشر مزار  
  pwjmazar@zah.att.ne.jp     برښنا ليک

                               meet@peace-winds.org    
  www.peace-winds.org/en    ويب پاڼه

(AGROACTION GAA) دفتر اکشن روګا جرمن د-   
( سير ولوټد سيرتيک مزيج (   

 دروازه، تيجمهورد  ،یاځوي سره دفتر زيا مهيس د مزاراکبرد 
هڅکو نياسي اکهد   

          ٠٧٩٩٨٨٧٧٣٩                                          ټيلفون
   james.curtis@welthungerhilfe.de  برښنا ليک
     www.welthungerhilfe.de             ويب پاڼه

(DDG) ډله ۍپاک نيما د نمارکډ د   
( ريمد ياتيعمل زيا مهيس نيرالديظه (   

هيناح  ٣   ،مخامخ ته کور ارګمکا د ا،ښتر وتفحصات د  
    ٠٧٩٩٨٠٧٣٧٤                                      ټيلفون

  m.guladil@yahoo.com                برښنا ليک
                          pm.afghanistan@drc.dk    

  www.drc.dk                                 ويب پاڼه

(UNWHO) سازمان والړين ايروغت د   
( یکوونکهمغږی  یغفار احمد ريم رډاکټ (   

ګنڅ تر روغتون یفاراب د ، یلورالرڅ عقوبي یحاج د  
           ٠٧٠٠٢٨٨٤٠١                                           ټيلفون

  ghaffaria@afg.emro.who.int            برښنا ليک
        www.emro.who.int/afghanistan     ويب پاڼه

          

(SDO) موسسه ييختيااپر يسنائ د   
برومند قيرف محمد (آمر)   

مخامخ ته ن روغتو موالنا د دروازه، تيجمهورد  ،١٦ کور  
  ٠٧٩٩٢٣٧٦٠٧                                           ټيلفون

  sdomazar@gmail.com       برښنا ليک
  www.sanayee.org.af          ويب پاڼه

(SCA) هيټکم نډيوس د  افغانستان لپارهد   
( لومسو يادار يغفار اهللا تيعنا (   

بلخ،فيشر مزار،و کارتهنيمامور د ،سړک ٢ ،٧٢٢ کور  
           ٠٧٠٠٢٩٩٣٠٦                                      ټيلفون

                                             ٠٧٠٠٥١٠٧٦٥  
                                   ٠٠٨٨٢١٦٥٤٢٥٠٣٥٦  

  enayat.ghafari@sca.org.af         برښنا ليک
  www.swedishcommittee.org       ويب پاڼه

(NRC) پالوی ېنارو د لپاره والوکډ د   
( یکوونکهمغږی  ېپروژ د هووارد نيکرول (   

WFP   وټله مارکوپولود  ،سړک محبس اړهزته مخامخ، د 
   بلخ،فيشر مزار ته، شا

    ٠٧٩٥١٢٣٢٦٣                                           ټيلفون
                                                  ٠٧٩٩٢٢٩٧١٦     
                                                  ٠٧٩٩٤١٤٣٠٢  

                                        ٠٠٨٨٢١٦٤٤٤١٣٨٤٢    

  icla.pcaf1@nrcafpk.org                  برښنا ليک
                           msebrahimi@nrcafpk.org    

  www.nrc.no                                       ويب پاڼه

(DAIL) استير ۍمالدار او اوبولگولو ،ېکرن د   
( سير شمس کاتب (   

 بلخ
  ٧٠٠٢١٥٧٧٣٠                                        ټيلفون

                                        ٠٧٠٠٥٠٨٢٥١     
  kateb_shams@yahoo.com                برښنا ليک
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 (RADIO KILLID) ويډرا ديکل د   

نيام ناصر (آمر)   
هيناح هميدر باغ، ذرګ د قاسم مرزا د  

  ٠٥٠٢٠٤١٠٤١                                     ټيلفون
                                                 ٠٧٥٥٠١٣٣١٣  

  n.amin@killid.com             برښنا ليک
                                     n.ayubi@killid.com    

  www.killid.com                   ويب پاڼه

(DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   
  عبدالباسط

 بلخ
٠٧٠٥٠١٩٨٣                   ټيلفون                          

    eng_basit@yahoo.com     برښنا ليک
   

 (LEPCO) دفتر پکويل د   
( آمر دفتر د یبيحب (   

شور دشت پروژه، نوشاد د ،سړک ميدر  
    ٦٠٥٧                                                 پوست بکس

  ٠٧٩٩١٨٤٢٩٧                                           ټيلفون
                                                  ٠٧٧١١٥١٠١٠  

  lepcomazar@yahoo.com    برښنا ليک
 

 (SCI) لستانګان - دفتر ېساتن يخوند د ماشومانو د   
( آمر يتيوال وړ پوړیل    محمد هارون اسدي(

هيناح دوهمه ،و کارتهنيمامورد ،یوډمن  
  ٠٧٠٠٥٢١٧٨٢                                       ټيلفون

  masadi@savechildren.org    برښنا ليک
 www.savethechildren.org.uk            ويب پاڼه

www.savechildren.org                                    

(CSHRN) شبکه حقونو يبشر ې دتولن يمدن د   
هيازک مهينس   

فيشر مزار  
  ٠٧٩٩٦٣١٨٥٤                                     ټيلفون
  nasima_azkiya@yahoo.com           ا ليکبرښن

  www.cshrn.af                      ويب پاڼه

(MC) موسسه والهړين  کارپس يمرس د   
( یکوونک همغږی نصرت اهللا نصرت (   

بلخ،فيشر مزار  
               ٠٧٩٣٥٠٦٨٠٠                                           ټيلفون

                                                  ٠٧٩٧٤٥٦٠٣٧  
       nnasrat@af.mercycorps.org            برښنا ليک
               www.mercycorps.org            ويب پاڼه

(MSI) افغانستان - موسسه والهړين ستوپسيمر د   
( یکوونک همغږی يتيوال نيالد رحمت (   

ته شا ېسيل هيراض سلطان د ذر،ګ رمولامد   
    ٥٨٥٨                                                   ست بکسپو

  ٠٧٨٧٨٨٩٥٠٣                                              ټيلفون
  ٠٧٧٥١٠١٠٢٠                                               فکس

balkh.pc@msi-afg.org                         برښنا ليک    
  www.mariestopes.org             ويب پاڼه

(FAO) اداره ېآرن او خوراک د ملتونو روګمل د   
( ريمد  احمد ضيا آريا(

مخامخ ته لټهو تيکفا است،ير ېنهکر د  
  ٠٧٠٠٢٨٤٤٣١                                   ټيلفون

                                                ٠٧٠٠٥٠٠٧٨٢  
                                                ٠٧٩٩٨٦٣٢٠١  

  Ahmadzia.aria@fao.org                 برښنا ليک
                                 faoaf-mazar@fao.org     

  www.fao.org                                  ويب پاڼه

(UNHCR) يشنريکم يعال والوډک د تونومل روګمل د   
( مشر دفتر زيا مهيس د ليپت یاورفس (   

ترشا نډويمد  ، کارته دروغتون  
  ٠٠٤١٢٢٧٣٩٧٥٠٤                              ټيلفون

                                                ٠٧٠٠٠٦٤٦٧٣  
                                      ٠٠٨٨٢١٦٥١١٢١٥٩٨  
  ٠٠٤١٢٢٧٣٩٧٥٠٥                                    کسف

  patel@unhcr.org              برښنا ليک
                                     afgma@unhcr.org    

      www.unhcr.org                 ويب پاڼه

 په وړاندې د مويجرا او توکو ای نشه د ملتونو روګمل د
   (UNODC)دفتر ېمبارز 

 ( یکوونکهمغږی  يتيوال یلطف الرحمن لطف (   
فيشر مزار  
  ٠٧٩٩٧٦٤٧٠٣                                    ټيلفون

  Lutf.rahman@unodc.org    برښنا ليک
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  www.unodc.org                  ويب پاڼه

(NSP/PMU) هيټکم سالکاره رامګپرو وستونيپ یمل د   
( آمر يتيوال عجم ونيهما رمحمديانجن (   

  هڅکو بيصل سره د ،یبخد کارته  ،سړک٣ ،٢کور
    ٠٧٩٩٢٦٣٦٠٠                                          ټيلفون

  balkh@nspafghanistan.org              برښنا ليک
  www.nspafghanistan.org      ويب پاڼه

(CAFE) هړراکړه ورک آزاده ايآس ینځمن د   
( سير زيا مهيس فسيگر راب (   

فيشر مزار ،)مخامخ ته جومات يړلوم( ذرګ رمولام د  
  ٠٧٠٠٥٠٩٢٥٢                                      ټيلفون

                                       ٠٧٩٩٢٣٩٩٨٨  
  robgraves@mail.com           برښنا ليک
  www.cafengo.org                 ويب پاڼه

(Nye) دفتر ېشنيو ۍندګړ د ین د   
( آمر ددفتر یفيحن اسحق (   

فيشر مزار  
  ٠٧٨٧٨٨٥١٧٢                                      ټيلفون

  ishaq_hanifi@yahoo.com    برښنا ليک
  www.nyeexpress.com          ويب پاڼه

 سازمان ييروغتا - او یپ ټی يټن لتيه د
(HealthNet-TPO)    

( یکوونکهمغږی  زيا مهيس امپروگر دشمال یبهشت سيرويم (   
ته ځيديلورې ال یدر نورد  ،سړک متره ٤٠ پارک، یصنعت  

     ٠٧٨٩٧٨٠٦٧٨                                          ټيلفون
          mirwaisebeheshti@yahoo.com    برښنا ليک

                        fatah_hiran2003@yahoo.com   
  www.healthnettpo.org            ويب پاڼه

(SAF) وستونيوپيکورن دافغان   
( آمر رامګپرو د زاده یمولو ريعبدالبص (   

ذرګ روا حاجتد   رمضان، اشرف خان  
    ٠٧٠٠٧٤٤٨٨٣                                           ټيلفون

                                                  ٠٧٧٣٠٠١٠١٢  
  balkh@saf.org.af                 برښنا ليک
  www.saf.org.af                     ويب پاڼه

(AWEC) مرکز يميتعل وښځ د دافغانستان   
( آمر ېپروژ د صبور القهار عبد (   

بلخ،فيشر مزار  
  ٧٩٩٣٧٣١١٣٠                                       ټيلفون

  awec.mazaar@gmail.com    برښنا ليک
  www.awec.info                     ويب پاڼه

(GIZ/BEPA) رامګپرو وړک زده ياساس د ديز يا يدج   
( سير دفتر مزار د ماجد ديويد (   

مخامخ ته پمپ شفيع، هد زراعت پروژ    
    ٠٧٩٩٠٩٦٩٢٥                                           ټيلفون

                                      ٠٧٧٧٩٠٠٣٦٠  
  david.majed@giz.de           برښنا ليک
  www.bepafg.com                ويب پاڼه

(ALSO) مؤسسه منشووافغانانو زيداغ خهڅ نيدما   
( آمر زيا مهيس هاتف یعل اقتيل (   

 د  ،پای څیکو ،د هڅکومړۍلو روغتون کارته، د ،١٠ کور
، یلورالرڅ يالکوز د ،تهې څخه وروسحوز یتيامن ٣ د سيپول  

  ٠٧٧٥٠٢٧٠٨٠                                         ټيلفون
  also.mazar@gmail.com         برښنا ليک

                info@afghanlandminesurvivors.org    
       www.afghanlandminesurvivors.org     ويب پاڼه

      
هيټکم نمارکډ د لپاره یمرست د والوډک افغان د - اکارډ  

 (DACAAR)    
( آمر يتيوال تحفظ او اوبو د نيعبدالمت (   

هيناح ١ ،سړک مارمول د مخامخ، ته جومات  
  ٠٧٩٩١٠٠٦١٢                                       ټيلفون

                                                   ٠٧٩٣٤٠٧٩٠٨         
  mazar@dacaar.org              برښنا ليک
      www.dacaar.org                  ويب پاڼه

(WWI) سازمان والړين لپاره وښځ د ښځې   
( رهآم ددفتر رضا نبيز (   

هڅکو نيپرو قابلهد  گذر، نيالد اثيغ لطاندس ،١٩کور  
    ٣٥                                                    پوست بکس

  ٠٧٧٥٩٧٦٥٦٧                                     ټيلفون
                                     ٠٧٩٨١٢٧٩٢٩  
  wwi_mazar@yahoo.com     برښنا ليک

                            info@wwiafghanistan.org    
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  www.womenforwomen.org             ڼهويب پا

(JDAI) ېمرست پراختيايي ېوالړين ېګډ   
( یکوونک همغږی رامګپرو د ننگيح مارک (   

نگڅ تر ښوونځي برات هاشم د ،٣ سړک  
  ٠٧٠٠٥٠٦٠٣٥                                      ټيلفون

                                      ٠٧٩٩٨٦٨٧٥٩  
  jda_mazar@jdapost.com    برښنا ليک

 
 (mA) موسسه ړمالتد وښځ د – افغانستان کايمد   

( همسوول يادار  ديبا حرير (
بلخ ،فيشر مزار،سړک جوماتد  برات سولر د ک، جغد  

  ٠٧٧٢٨٣٤٣٢٦                                    ټيلفون
 diba.hareer@medica-afghanistan.orgليکبرښنا 

                               
  www.medicamondiale.org    ويب پاڼه

(IAM) پالوی یمرستندو والړين   
( رهآم هزيا مهيس نگيدير تاير (   

  )ترشا ېسيل هيرض سلطان د( هڅکو رمولام د
    ٢٥                                                  پوست بکس

                  ٠٧٩٩١٩٩٦٢٢                                        ټيلفون
                                               ٠٧٠٠٥٠٤٣٩٣  

  rtl.balkh@iam-afghanistan.org          برښنا ليک
  www.iam-afghanistan.org    ويب پاڼه

مرستندوی پالوی لتونوم روګمل د لپاره  افغانستان د - وناماي  
(UNAMA)   

( مشر دفتر د هرشوف پافل (   
 ېروض د ،یالر ېدر ديشه اهللا حيبد ذ ،سړک یعموم لويسد 

  ته سويل
  ٣٢٠٥                                                پوست بکس

  ٠٧٠٦١٣٠٠٢٤                                           ټيلفون
  ershov@un.org                   برښنا ليک
   www.unama.unmissions.org           ويب پاڼه

قوصند ړمالت د ماشومانو د ملتونو روګمل د - سفيوني   
(UNICEF) 

فيشر مزار  
         ٠٧٩٨٥٠٧٣٧٦                                         ټيلفون

  mazar@unicef.org             برښنا ليک

                                       kabul@unicef.org    
  www.unicef.org                 ويب پاڼه

  پروان
 ېرغون بيا او چلولو بايسكل د لپاره معيوبينو افغان د - ابرار

(AABRAR)    موسسه يتفريح 
( ینکوکو سيمه ايز همغږی ليسه (   

ارښ پروان د ،کاريچار  
  ٠٧٧٨٥٨٥٤٩١                                       ونټيلف

  Sohail.aabrar@gmail.com    برښنا ليک
  www.aabrar.org                    ويب پاڼه

(SAB) اداره وستونيپ د ميبلج د سره افغانستان د   
  ګنڅ تر جومات هينومان د ،سړک متره ٤٠ ،٧چه پار

  www.assosab.be                  ويب پاڼه

(ACF) موسسه ميف اکشن د   
( آمر پروگرام د اهللا بينج (   

ارښ پروان د ،کاريچار  
         ٠٧٩٤٠٠٠٢٧٢                                            ټيلفون

  log-parwan@af.missions-acf.org      برښنا ليک
              wash-parwan@af.missions-acf.org    
  www.actioncontrelafaim.org              ويب پاڼه

(CHA) د بشري مرستو د همغږۍ اداره  
( آمر دفترد  یبهادر ینب محمد (   

ارښ پروان د،،چوک کاريچارد  ک،ړس تيوال د  
  ٠٧٩٩٨٨٧٩١١                                              ټيلفون

  parwan@cha-net.org             برښنا ليک
  www.cha-net.org                    ويب پاڼه

(BRAC) هيټکم ايپرمخت د ويکل د شيد لهګبن د   
( آمر زيا مهيس الرحمن زانيم محمد (   

ارښ پروان د،کاريچار،سړک درمسال د  
  ٠٧٠٠٦٦٥٩٦٢                                      ټيلفون

                                      ٠٧٠٠٠٧٧٩٩٣    

  mizan57@gmail.com                        برښنا ليک
                           shahidul_brac@yahoo.com     

          www.bracafg.org                                  ويب پاڼه

(PIHE) وتيتيانست وړک زده وړلو د پروان د   

diba18_mani@yahoo.com
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( سيرانستيتيوت  د یصابر صابر (   
ارښ پروان د  

    ٠٧٠٠٢٢٥٢٨٦                                  ټيلفون
 (JEN) سازمانونه بيړني جاپان د   

کاريچار ،هيناح دوهمه مخامخ، ته کور يوال د  
  ٠٧٠٠٢٨٠٩٢١                                  ټيلفون

  tamari@jen-npo.org        برښنا ليک
  www.jen-npo.org             ويب پاڼه

(DAIL) استير ۍمالدار او اوبولگولو ،ېکرن د   
( سير ريم شاه (   

پروان،ارښ پروان د  
  ٠٧٠٠٢٩٧٣٠٥                                ټيلفون

                                ٧٩٩٤٣٠٩٧٥٠    
                                            ٠٧٠٠٦٦٨٥١٢                

  tkhallilallah@yahoo.com           برښنا ليک
 

 (DRRD) استير ايراختپ او ېارغونيب د ويکل د   
( سيرئ پاچاگل نريانج (   

کاريچار  
                ٠٧٠٠٥٢٣٤٤٨                                         ټيلفون

  Padshahgul.jafary@mrrd.gov.af    برښنا ليک
 

 (NSP/PMU) هيټکم سالکاره رامګپرو وستونيپ یمل د   
( آمر يتيوال سيرس احمد یذک (   

 یمړلو ته، شا روغتون پرواند  ،ړکس ۍولسوال د کاريچار د
کاريچار ،شا تر بانک کابلد  ،سړک  
  ٠٧٩٩٠٢٢٢٤٦                                    ټيلفون

  parwan@nspafghanistan.org         برښنا ليک
  www.nspafghanistan.org               ويب پاڼه

  پکتيا
 ېرغون بيا او چلولو بايسكل د لپاره معيوبينو افغان د - راراب

(AABRAR)  موسسه يتفريح  
( زريوا سوپر اهللا شاکر (   

ايپکت ،ارښ زيگردد   
  ٠٧٧٢٨٢٨٦٧٨                                     ټيلفون

  shakirullah@aabrar.org.af              برښنا ليک
  www.aabrar.org                  ويب پاڼه

  رامونهګپرو ييروغتا لپاره افغانستان د – نايس ابن

(IbnSina-PHPA)    
( آمر ېپروژ د اهللا بسم (   

مخامخ دفترته وسيپولد  ايپکت د  
  ٠٧٧٤٣١٠٠٨١                                    ټيلفون

  Besmellah_zalma@yahoo.com      برښنا ليک
 

 (PAN)  آژانس يخبر پژواکد   
یازين لمر   
زيگرد  

  ٠٧٩٥١٠١٧٠٧                                      ټيلفون
                                      ٠٧٩٧٣٨٣٩٣٠  
  lemar.niazi@gmail.com      برښنا ليک
  www.pajhwok.com              ويب پاڼه

آميسيون خپلواك خدمتونو ملكي او اصالحاتو اداري د  
(IARCSC)   

( سير جوشان یعل غالم (   
زيگرد ، نۍودا مقامد  تيوال د  

  ٠٧٩٩٤٠٧٠٦٢                                   ټيلفون
  www.iarcsc.gov.af              ويب پاڼه

(AIHRC) ونيسيکم خپلواک حقونو يبشر د افغانستان د   
( سرپرست-يتآمر زيا مهيسد  پروگرام د یازين اهللا قيشف (   

زيگرد ،ته شمال گرډ ييواهد  زيگرد د پروژه، باغ رهيتد   
     ٠٧٥٦٧٢٠٢١١                                         ټيلفون

                                    ٠٧٩٩٧٣٢٢٢٣  
                                                ٠٧٩٩١٤٥٧٠٥      

         ٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٠٠٧٢٥/٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٠٠٦٢٧  
  niazi.shafiqullah@yahoo.com        برښنا ليک

                                aihrcgdz@yahoo.com    
  www.aihrc.org.af                            ويب پاڼه

(WADAN) اداره هيريخ لپارهپراختيا  د افغانستان د   
( یکوونک همغږی   مسرور (

ارښ ینو، شا تر استير مرکګ د  
  ٠٧٠٠١٥٤٨٨٧                                      ټيلفون

                                      ٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨  
          برښنا ليک

                                          info@wadan.org    
  www.wadan.org                  ويب پاڼه

(ACSFO) سازمان ېمجتمع ې دولنټ يمدن د افغانستان د   

inayatniazi2000@yahoo.com
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( آمر زيا مهيس نيالد مصباح دمحم (   
مخامخ ته استير چارو د وښځ د ،سړک ميدر ،۵ شميره کورد  

    ٠٧٩٣٥٥٩٤٢٧                                  ټيلفون
  paktia@acsf.af                              برښنا ليک

                                              info@acsf.af    
  www.acsf.af/www.acsf-rc.com      ويب پاڼه

(SHAD) دفتر یخدمات پراختيا او مرستو يبشر د   
( یونکټپل ېپروژ د فيشر (   

ايپکت،زيگرد ،سړک یغزند  
  ٠٧٩٩٠٧٧٠٨٧                                 ټيلفون

                                 ٠٧٩٩٣٩٢٢٥٦  
  mail@shade.org.af        برښنا ليک

                         shade_afg@yahoo.com    
  www.shade.org.af         ويب پاڼه

(PU) پوهنتون ايپکت د   
( سير پوهنتون د ازين محمد نور ډاکټر (   

ايپکت،زيگرد  
  ٠٧٩٩٢٣١٨٨٧                             ټيلفون

    
(UNWHO) سازمان والړين ايروغت د   

( ريمد روغتيايي ويبها نيحس مختار (   
ايپکت،زيگرد ،ه برخ   ،دننه د انګړ د  ٠١ UN د 

  ٠٧٩٩٢٢٦١٥٢                              ټيلفون
  Bhayom@afg.emro.who.int     برښنا ليک
       www.emro.who.int/Afghanistan   ويب پاڼه

(IRC) هيټکم والهړين ېژغورن د   
( آمر يمال او يادار ینظر اسداهللا (   

 ګنڅتر ېګانڅ يتيوال د بانک افغانستان د کړس تيوال د
ايپکت،زيگرد  

  ٠٧٩٩٣٩٤٣٠١                                      ټيلفون
                                      ٠٧٠٧٢٣٩٥٣٩  

                                                  ٠٧٩٣٤٠٠٨٩٦             
              info@afghanistan.theirc.org ليکبرښنا 

Asadullah.nazaree@afghanistan.theirc.org  
  www.theIRC.org                                 ويب پاڼه

(DAIL) استير ۍمالدار او اوبولگولو ،ېکرن د   
( آمر یويياجرا رگليش (   

  ٠٧٩٩١٣٣٢٣٥                                  ټيلفون

                                  ٠٧٩٧١٧٤٠٣٦  
                                              ٠٧٩٩٣٩٣٩٢٢             
      

(DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   
( سيرئ طاهر محمد نريانج (   

زيگرد  
    ٠٧٩٩٢٩٠٠٤٩                               ټيلفون

 
(DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   

یسرور اهللا رحمت   
شار زيگرد     

  ٠٧٩٩٤٥٥٦٠٦                                 ټيلفون
  paktiarrd@yahoo.com     برښنا ليک

 
 (UNHCR) يشنريکم يعال والوډک د ملتونو روګمل د   

نيام اهللا اسد   
زيگرد ،ړګان دفترد   وناماي د  

  ٠٧٩٩١٨٨٦٠٣                               ټيلفون
                                      ٠٠٤١٢٢٧٣٩٧٥١٢    

                                  ٠٠٨٨٢١٦٥١١٢١٦٧٢  
  ٠٠٤١٢٢٧٣٩٧٥١٣                         فکس

  amin@unhcr.org                        برښنا ليک
                                AFGBA@unhcr.org    

  www.unhcr.org               ويب پاڼه

(NSP/PMU) هيټکم سالکاره رامګپرو وستونيپ یمل د   
( ي آمرتيوال اهللا ميرکليانجن (   

 د UN سړک يغزن د ،٣د کور شميره ، ړفتر انګد د
  ٠٧٩٩٥٦٨٠١٩                                   ټيلفون

  paktya@nspafghanista    برښنا ليک
  www.nspafghanistan.org              ويب پاڼه

(Nye) دفتر ېشنيو ۍندګړ د ین د   
اهللا ديوح    

کرم ديس ک،څو زيردګد   
  ٠٧٠٠٦٥٦٧٢٢                                   ټيلفون

  www.nyeexpress.com       ويب پاڼه

(HealthNet-TPO) ييروغتا - او یپ ټی يټن لتيه د 
  سازمان
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( ريمد يادار خپلواک اکبر ديس (   
 ،سړک ٤ مخامخ، ته استير چارود وښځ د شاته، پالزا  الشفاد 
منزل بلند پروژه، ۍاروالد ښ  

  ٠٧٩٦٨٦٦٧٨٠                                    ټيلفون
                                                ٠٧٨٩٨٨٠٦٩٣      

  saidakbarkh@yahoo.com              برښنا ليک
                rohullah.mahmoodi@gmail.com    
  www.healthnettpo.org       ويب پاڼه

(AWEC) مرکز یميتعل وښځ د دافغانستان   
( آمر ېپروژ د همکار حسن ديس (   

ايپکت  
   ٠٧٩٤٣١٥٠٠٤                                       ټيلفون

  sayedhassanh@yahoo.com        برښنا ليک
  www.awec.info                             ويب پاڼه

(GIZ/BEPA) رامګپرو وړک زده ياساس د ديز آي يدج   
( ريمد يمال وسفي محمد (   

ګنڅ تر دفتر تيامن د ېدږن ته پوهنتون ايپکت  ن،يل یغزن د  
  ٠٧٩٨٤١٩٣٨٥                                    ټيلفون

                               ٠٧٧٦٦٦٩٩٩٤  
  mohammad.yusof@giz.de        برښنا ليک
  www.bepafg.com             ويب پاڼه

ی پالویوندمرست ملتونو روګمل د لپاره افغانستان د – وناماي  
(UNAMA)   

( مشر دفتر  د یرو تيمارگر (   
ايپکت،زيگرد،،پروژه راتيز د باغ، ريپ  

    ٣٢٠٥                                        پوست بکس
  ٠٧٩٧٢٥٦٦٢٧                             ټيلفون

                      ٠٠٣٩٠٨٣١٢٤٦٢٠١    
  ٠٠٣٩٠٨٣١٢٤٦٢٤٩                      فکس

  roym@un.org              برښنا ليک
  ww.unama.unmissions.org        ويب پاڼه

قوصند ړمالت د ماشومانو د ملتونو روګمل د - ونسفي  
(UNICEF)   

زيگرد  
  ٠٧٩٨٥٠٧٢٦٢                             ټيلفون

  kabul@unicef.org        برښنا ليک
  www.unicef.org            ويب پاڼه

  پکتيکا
(DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   

( سيرئ خالد نريانج (   
 شرنه
    ٠٧٩٩٨٤١٢٩٧                                      ټيلفون

 
 ېرغون بيا او چلولو بايسكل د لپاره معيوبينو افغان د - ابرار

(AABRAR)  موسسه يتفريح  
( لومسو يادار اهللا بينق (   

اکيپکت،ارگون،شرنه ،ۍولسوال کستلد  ،ټکو ريخ  
  ٠٧٠٠٢٦٥١٩١                                      ټيلفون

  naqeebullah.aabrar@gmail.com      برښنا ليک
  www.aabrar.org                   ويب پاڼه

 (BRAC) هيټکم یپرمخت د ويکل د شيد لهګبن د   
( آمر يتيوال احمد یمصطف غالم (   

 شرنه
  ٠٧٠٠٣٦٥٦٧٨                            ټيلفون

  brac_paktika@yahoo.com     برښنا ليک
  www.bracafg.org       ويب پاڼه

(IMC) روغتيايي پالوی  واليړن   
( آمر ېپروژ د ميحل شهزاده (   

شرنه ،روغتون يتيوال  
            ٠٧٩٩٣٨٤٣٩٧                             ټيلفون

     برښنا ليک
shalim@internationalmedicalcorps.org                                 

   www.internationalmedicalcorps.org   ويب پاڼه

(DAIL) استير ۍمالدار او اوبولگولو ،ېکرن د   
( سير هللا ديحم (   

 شرنه
  ٠٧٩٧٦٤٩٨٤١                           ټيلفون

                           ٠٧٩٥١٥٣٤٠٣  
  sohbat.rahimi@yahoo.com  برښنا ليک

 
 (DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   

بهادر خالد   
شرنه ،ېنږد نه دفتر تيوالد   

  ٠٧٩٩٨٤١٢٩٧                             ټيلفون
  Khalid_bahadur@yahoo.com  نا ليکبرښ

halim_wardak2010@yahoo.com
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 (NSP/PMU) هيټکمسالکاره  رامګپرو وستونيپ یمل د   
( آمر يتيوال قيشف محمد ريانجن (   

 ړانگ د  استير ايپراختبيا رغونې او   د ،يولسوال ېشرند 
شرنه،ږدېن ته دفتر یوال د دننه،  

  paktika@nspafghanistan.org    برښنا ليک
  www.nspafghanistan.org           ويب پاڼه

(AWEC) مرکز يميتعل وښځ د دافغانستان   
کايپکت،شرنه  
  ٠٧٧٦٥٨٦٥٣٦                            ټيلفون

    awec_paktika@yahoo.com  برښنا ليک
  www.awec.info          ويب پاڼه

  پنجشير
(ADA) ولنهټ ييايختاپر افغان   

( آمر يتيوال ليخ جبار مومن (   
يولسوال نابهد ع نوآباد، ،ګنڅتر روغتون عاجل د  

  ٠٧٩٩٠٠٦١١٤                                     ټيلفون
  ada.panjshir@ada.org.af    برښنا ليک
  www.ada.org.af                  ويب پاڼه

(Emergency) روغتون ۍرجنسميا د   
( آمر روغتون د جان اکبر (   

 عنابه
  ٠٧٠٠٢٢٨٥٧٤                                    ټيلفون

  emergency@emergency.it              برښنا ليک
  www.emergency.it              ويب پاڼه

(DAIL) استير ۍمالدار او اوبولگولو ،ېکرن د   
( سير اهللا حشمت (   

ارښ ريپنجش د  
  ٠٧٠٠٤٢٩٨٩٨                                   ونټيلف

 
 (DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   

( سير يفتلي محمد ريپ (   
ارښ ريپنجش د ،ېنږد ته ۍقوماندان تيامن مرکز، ېرخد   

  ٠٧٩٩٤٧٧٢١١                                   ټيلفون
   

 (NSP/PMU) هيټکم رهسالکا رامګپرو وستونيپ یمل د   
( آمر يتيوال محفوظ غالم ريانجن (   

 کورد  عارف ريانجن د ،یکل رانشاهيم قلعه د ،يولسوال عنابهد 
ارښ ريپنجش د ،ګنڅ تر  

  ٠٧٠٠٢٤٨٥٨٠                                    ټيلفون
  panjshair@nspafghanistan.org      برښنا ليک
  www.nspafghanistan.org               ويب پاڼه

  تالقان
(ADA) ولنهټ يیايختاپر افغان   

( آمر یتيوال یصاف ګملن (   
 جومات نيراشد یخلفا د یلورالرڅ روغتون د ه،يناح٢ 
ګنڅتر  

  ٠٧٩٧٩١٩٦٣١                                      ټيلفون
                                             ٠٧٠٠٣١٧٩٥٤  

  ada.takhar@ada.org.af               برښنا ليک
  www.ada.org.af              ويب پاڼه

(CAF) دفتر ېپاملرن د ويکورن افغان د   
( آمر ېپروژ د راسخ یول احمد (   

د ،یلورالرڅ ديشهد  بندر، آباد خان د ،سړک ريق ،٥٥٩ کور  
ګنڅ تر لمستونيم  GIZ 
  ٠٧٠٠٧٠٤٨٦١                              ټيلفون

                              ٠٧٧٧٨٢٢٣٢٦  
                                          ٠٧٧٧٢٠٠٩٩٨         

  pm.takhar.caf@gmail.com       برښنا ليک
                         pch.tm.tkr@gmail.com    

  www.caf.org.af            ويب پاڼه

(ARE) موسسه ېارغونيب د امهريآر د   
( سير حارث عبداالحد (   

 جومات ثابت بن ديز ه،يناح ديشه عبداهللا ريم د پروژه، یشرق
  مخامخ ته

  ٠٧٠٠٢٠٣٦٥٤                               ټيلفون
  are_afghanistan@yahoo.com  برښنا ليک

 
 (AKF) افغانستان - اديبن آغاخان د   

( سير زيا مهيس يدشت نيالد جالل (   
يځديلو دکور يوال د ،سړک نپوهنتو د  

      ٠٧٩٩١٥٨٤٢٥                                 ټيلفون
  info.info@akdn.org                برښنا ليک
  www.akdn.org/akf     ويب پاڼه
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(BRAC) هيټکم ايپرمخت د ويکل د شيد لهګبن د   
( ي آمرتيوال ابوالمنصور محمد (   

ارښتخار،،تالقان  
  ٠٧٠٠٦٤٩٥٧٥                             ټيلفون

  bracnsp_takhar@yahoo.com  برښنا ليک
  www.bracafg.org         ويب پاڼه

(PRB) موسسه يب آر پپ د   
( ريمد دفتر د پرند حشمت (   

مخامخ ته انکټو ليت سهرابد  ه،يناح ٦ ،٩٣٦ کور  
  ٠٧٠٠٤٩٩٩٣١                             ټيلفون

                             ٠٧٨٥٠٥٤٣٥١  
  prbtakhar@gmail.com          برښنا ليک
  www.prb.org.af         ويب پاڼه

(TU) پوهنتون تخار د   
( سير پوهنتون د يدشت نظر صاحب (   

 تالقان
  ٠٧٠٠٧٠٩٥٣٩                            ټيلفون

 
 (ACTED) دياکت - اداره ويهمکار ييايپراخت او يکيتخن د   

( اليمرست   عبدالقهار (
تخار ،تالقان ،هڅکو ومخابرات د  

  ٠٧٠٠٧٠٦٧٤٣                    ټيلفون
                       ٠٠٨٨٢١٦٥٠٦٠١٥٢٧  

  qahar@acted.org             برښنا ليک
  www.acted.org      ويب پاڼه

(AAR-Japan) ټولنه مرستو د جاپان د   
( آمر رامګپرو د تابه مساتو (   

 ٣٠٠ د ،کړس ميدو احمد ريم اضير د ،٨٨ رهيشم کور د
پارک یليفام  

  ٠٧٠٠٠٠٧٠٧٦                                  ټيلفون
                                  ٠٧٩٩٨٧٦٥٧٠  

                                       ٠٠٨٧٣٧٦١٢١٦٤٨٧        
            برښنا ليک
  www.arrjapan.gr.jp           ويب پاڼه

(CPAU) ولنهټ ويهمکار د لپاره ېووالي او ېسول د   
یملکز نيالد حماد (د اړيکو مسوول)   

 رحمتد  ه،څکو هميدو ،سړک حمامد  پروژه، یليفام صد سه د
تخار ،تالقان،،کور اهللا  

  ٠٧٨٥١٥٣٦٠٧                                     ټيلفون
  www.cpau.org.af                ويب پاڼه

(SCA) هيټکم نډيسوافغانستان لپاره د  د  
( لومسو يادار سنجر جهان شاه (   

روغتون یمرکز ،سړک یړلوم  
  ٠٧٨٧٤١٣٠٦٩                                ټيلفون

                                             ٠٧٠٨٥٤٨٧٠١  
                                    ٠٠٨٨٢١٦٣٥٥٣٢٧٧٦  

  sanjar@sca.org.af           نا ليکبرښ
  www.swedishcommittee.org        ويب پاڼه

(CWW) سازمان والړين کانسرن د   
( اليمرست فرگسون مد (   

شا تر جومات جامع د ک،ړس نظر محمد ليوک د  
  ٢٠١٦                                         پوست بکس

            ٠٧٩٨٢٥٦٣٨٦                                   ټيلفون
  made.ferguson@concern.net  برښنا ليک
  www.concern.net         ويب پاڼه

(CWW) سازمان والړين کانسرن د   
زاده یقاض اهللا انعام   
رستاق،ارښ ړین رستاق،سړک دامدارګ یحاج د  

   ٢٠١٦                                       پوست بکس
  ٠٧٠٠٧٠٨٥٦٤                             ټيلفون

  enamullah.qazizadah@concern.net  برښنا ليک
  www.concern.net                 ويب پاڼه

(DAIL) استير ۍمالدار او اوبولگولو ،ېکرن د   
( آمر پالند  عبداهللا ديس (   

ارښتخارد   
  ٠٧٠٠٧١٤٧٩٠                             ټيلفون

                             ٠٧٠٠٧٣١٠٧٣  
                                         ٠٧٠٠٧٣٥١٥٢           

  ainy_ag@yahoo.com              برښنا ليک
 

 (DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   
وبيا طاهر   

ارښتخارد   
  ٠٧٠٠٧١٧٧١٧                            ټيلفون

       taher_ayub@mrrd.gov.af     برښنا ليک

aar-taloqan@k9.dion.ne.jp
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 (DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   

( سيرئ اضيف احمد یعل نريانج (   
 تالقان
    ٠٧٠٠٢٧٩٨٥١                        ټيلفون

 
(MC) موسسه والهړين  کارپس يمرس د   

( آمر ياتيعمل مودود ديس (   
ارښتخار  
  ٠٧٩٣٥٠٦٢٠٠                      ټيلفون

                      ٠٧٧٤٦٨٣٠١٩  
  smaudood@af.mercycorps.org  برښنا ليک
  www.mercycorps.org                  ويب پاڼه

(NSP/PMU) هيټکم سالکاره رامګپرو وستونيپ یمل د   
( آمر يتيوال لياسمع ريانجن (   

نگڅ تر کيکلند سترگو د ته، الس ښي سنگ، یسرا ،سړک٦  
  ٠٧٩٩٢٢٩٢٤٨                                   ټيلفون

  Takhar@nspafghanistan.org         برښنا ليک
   www.nspafghanistan.org                 ويب پاڼه

(ME) موسسه ستيا شنيم د   
( آمر يتيوال رامګپرو د اضيف نادر (   

تخار ،تالقان ،کړس نظر محمد ليوک د  
  ٠٧٩٩٠٩٩٧٠١                                    ټيلفون

  ppm.tak@miseast.org              برښنا ليک
  www.miseast.org                     ويب پاڼه

(TdH) دفتر هوميس ديس يرټد   
( یکوونک همغږی ېپروژ د پوفيشار فيشر (   

تخار ،رستاق  
             ٠٠٩٢٩١٥٧٠٢٣٧٩                            ټيلفون

  sharif.sharipov@tdh.ch          برښنا ليک
  www.tdh.ch                پاڼه ويب

(GIZ/BEPA) رامګپرو وړک زده ياساس د ديز ټي يدج   
( نريتر رټماس پور دولت مزمل (   

TTCتخار کړس ست اير د ېپوهن د   
  ٠٧٩٣٢٧٤٨٤٩                       ټيلفون

                       ٠٧٧٧٩٠٠٣٨٧  
     برښنا ليک

  www.bepafg.com              ويب پاڼه

پالوی یوندمرست ملتونو روګمل د لپاره افغانستان د - وناماي  
(UNAMA)   

( سير ددفتر یانسکيستيسب یسرگ (   
ګسن یسرا  ، كړس یلومر کور، مشاهد رډاکټ د  

    ٣٢٠٥                                              پوست بکس
  ٠٧٠٠١٧٩٤٩٠                                          ټيلفون

  sobistiyanskyy@un.org     برښنا ليک
  www.unama.unmissions.org        ويب پاڼه

  جوزجان
(ADRA) سازمانپراختيايي او مرستندوی  ټسټونډا د   

( آمر دفتر د براتاو نسيد (   
 شبرغان
  ٠٧٩٩٤١١٥١٦                                   ټيلفون

  d.baratov@adra-af.org     برښنا ليک
  www.adra.euroafrica.org              ويب پاڼه

(AHRO) سازمان ونحقو يبشر د افغانستان د   
( مسؤل کوړيا د یميصم مغفرت (   

شبرغان ،ۍودان ۍلااروښ د  
  ٠٧٩٩٤١٠٤١٣                                   ټيلفون

                                   ٠٧٨٨٨٨٦٩٩٠  

  achr98@yahoo.com        برښنا ليک
  www.ahro.af                    ويب پاڼه

(BDN) شبکه پراختيايي باختر د   
( آمر ېپروژ د احمد ليخل (   

جوزجان،شبرغان  
    )مرکزي پوست خونه ٦٥٧(  پوست بکس

             ٠٧٠٠٥١٠٣٩٤                                        ټيلفون
  khalil..bdn@gmail.com     برښنا ليک

                                  qnasrat@gmail.com    
   www.bdn.org.af                             ويب پاڼه

(BRAC) هيټکم ايپرمخت د ويکل د شيد لهګبن د   
( آمر سيمه ايز محمد عبداهللا محمد (   

  شبرغان ،سړکبندرد  سرپلد 
  ٠٧٠٠٧١٣٦٥٤                                 ټيلفون

mahmud.bagha@yahoo.com  mdp_1993@yahoo.com      برښنا ليک
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  www.bracafg.org                         ويب پاڼه

(MOVE) موسسه ېنيهوسا د تحرک د   
صراحت صادق محمد   

شبرغان ،يولسوال ټکو نيش د ،سړک ٢ وسهيل نسوان د  
  ٠٧٨٨١٩٧٩١٩                                 ټيلفون

                                 ٠٧٨٦٠٦٤٢٠٨  
  move.jawzjan@gawab.com        برښنا ليک

    shamsuddin.400@gmail.com                 
 

 (TF) موسسه ډرفنټي د   
( یکوونکور انسجام زيا مهيس یردد سدارشان (   

شبرغان،شبرغان  
  ٠٧٩٧٧٤٥٥٦٠                               ټيلفون

                                           ٠٧٧٢١٨٦٥٧٧    
  dmt-jawzjan-ac@tearfund.org  برښنا ليک

              dmt-jawzjan-pm@tearfund.org    
  www.tearfund.org         ويب پاڼه

(JU) پوهنتون جوزجان د   
( سير یفضل احمد گل (   

 شبرغان
  ٠٧٩٩٠٨٩٤١٣                              ټيلفون

 
 (DAIL) استير ۍمالدار او اوبولگولو ،ېکرن د   

( سير ديعبدالرش (   
 شبرغان
  ٠٧٩٩١٠٢٨٧٩                            ټيلفون

                            ٠٧٩٥٠٩٥٦١٨  
                                        ٠٧٩٩٥٧٨٧٠٤                

 
 (DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   

( سيرئ وسفي محمد نريانج (   
 شبرغان
  ٠٧٩٩٣٩٦٨١٤                          ټيلفون

 
 (DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   

وسفي محمد   
   شبرغان،پروژه 

  ٠٧٩٩٣٩٦٨١٤                         ټيلفون

  Yosuf.uraz@mrrd.gov.af    برښنا ليک

 (SCI) لستانګان - دفتر ېساتن يخوند د ماشومانو د   
( آمر يتيوالپوړی لو اطهر یعاد دمحم (   

 شبرغان
  ٠٧٩٩١٢٥٠١٢                           ټيلفون

  Hathar@savechildren.org      برښنا ليک
                                    www.savethechildren.org.ukڼه   ويب پا

www.savechildren.org                              

(NSP/PMU) هيټکم سالکاره رامګپرو وستونيپ یمل د   
( آمر يتيوال ريعبدالبص ريانحن (   

 خراسان د ،سړک یعموم سرپلد  ه،يناح مهيدر بندر، سرپلد 
  مخامخ ته ملستونيم لټهو

  ٠٧٩٧٣٦٨٧٢٦                              ټيلفون
  jawzjan@nspafghanistan.org  برښنا ليک
  www.nspafghanistan.org        ويب پاڼه

(SAF) وستونيوپيکورن دافغان   
( آمر پروگرام د يديجمش اهللا ظيحف (   

مخامخ ته تيريمد کيترافد  بندر، سرپلد   
                              ٠٧٧٧٧٢٧٤١٥  
  jawzjan@saf.org.af      برښنا ليک
  www.saf.org.af                        ويب پاڼه

(ZOA) موسسه پاملرنې د والوډک د-زوا   
( آمر ېپروژ د جنيفرد کورنلس (   

جوزجان،شبرغان،شبرغان،بندر یاندخو د  
  ٠٧٩٩١٥٠٣٥٣                           ټيلفون

                                       ٠٧٩٨٩٩٦٢٣٧  
                                       ٠٧٩٩١٥٠٣٥٣  

 
 (STEP) موسسه پراختيايي او ييايروغت - پټيس   

( آمر ېپروژ د ساره صادق محمد (   
هڅکو ۍمساريس د  

  ٠٧٩٩٠٧٢٧٨٠                               ټيلفون
  step.jawzjan@gmail.com          برښنا ليک

 
  ی پالویوندمرست وملتون روګمل د لپاره افغانستان د - وناماي

(UNAMA)   
( ريمد چارو ياسيس د بتوف م بکما تلنت (   
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 تر ټيمارک وميق ريمد د نه،يم سيرويم ،کړس مړیلو ،٢ کور
،شا  

    ٣٢٠٥                                          پوست بکس
  ٠٧٠٠٤٠٤٠٢٣                                 ټيلفون

  bekmambetov@un.org             برښنا ليک
  www.unama.unmissions.org    ويب پاڼه

  خوست
 ېرغون بيا او چلولو بايسكل د لپاره معيوبينو افغان د - ابرار

(AABRAR)  موسسه يتفريح  
( آمر يادار اهللا بينق (   

ارښ خوست د  
  ٠٧٠٠٢٦٥١٩١                                              ټيلفون

  naqeebullah.aabrar@gmail.com         برښنا ليک
  www.aabrar.org                      ويب پاڼه

(NDI) وتيتيانست کيټموکراډ يمل ېچاروک والوړين په   
( آمرسيمه ايز رامونوګپرو د یمندوز محمد ازين (   

سړک یارحلقوښ خوست د  
  ٠٧٩٩١٣٥٦٥٦                                              ټيلفون

  nmandozai@ndi.org               برښنا ليک
   www.ndi.org                             ويب پاڼه

(BEA) ړیک زده ياساس لپاره افغانانو د   
( سرپرست دفتر د شاکر پادشاه نور (   

خوست،بازار خوست د،پروژه باغد   
  ٠٧٩٩١٣٧١١٥                                      ټيلفون
 ليك برښنا

noorbaadshahshakir_agbased@yahoo.com  
 

 (BAHIR) دفتر مرستو يبشر او ېارغونيب د افغانستان د   
( اليمرست سير د جان مينع (   

خوست،ترشا نمايس خوست د ټيمارک يجالل ،پوړ ړیلوم  
  ٠٧٩٩٢١٠٦٨٩                                     ټيلفون

  
(WADAN) اداره هيريخ  اختياپر د افغانستان د   

( یکوونکور انسجام اسلم محمد (   
خوست ،ته ځديلو استير د لويقبا د  

  ٠٧٠٧٩٣٣٢٥٠                                      ټيلفون
                                      ٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨  
           برښنا ليک

                                          info@wadan.org    
  www.wadan.org                  ويب پاڼه

(AADA) موسسه اختياپر او ېمرست د افغانستان د   
( آمر يکيتخن نداسو هړز یعبدالول (   

ګنڅ تر قومندانۍ و د سيپول د  
  ٠٧٠٦٣٥٣٠٨١                                  ټيلفون

                                   ٠٧٩٩٤١٨٧٧٩  
  drawalizraswand@gmail.com       برښنا ليک
  www.aada.org.af              ويب پاڼه

(KU) پوهنتون خوست د   
( سير پوهنتون د یز يول حسن گل دکتور (   

 خوست
  ٠٧٠٠٠٠٨٩٨٤                                  ټيلفون

    
(IMC) نړيوال روغتيايي پالوی  

( رهآم ېپروژ د انور لمايل (   
خوست ،تپه نماتو د  

  ٠٧٩٩٢٠٤٤٧٥                                   ټيلفون
 ليكبرښنا

lanwar@InternationalMedicalCorps.org          
     www.internationalmedicalcorps.org پاڼه ويب           
           

(IRC) هيټکم والهړين ېژغورن د   
( آمر زيا مهيس خان سالمت (   

ېدږن ته ېدرواز یشمال ارښ خوست د  
  ٠٧٩٣٤٠٠٨٧٥                                   ټيلفون

                          ٠٠٨٨٢١٦٢١٢٤٥٤٥٣  
  salamat.Khan@afghanistan.theirc.orgبرښنا ليک
  www.theIRC.org                            ويب پاڼه

(DAIL) استير ۍمالدار او اوبولگولو ،ېکرن د   
( سير رحمن ديس (   

 خوست
  ٠٧٩٩٥٧٦٧٢٢                               ټيلفون

                               ٠٧٩٩٥٣٤٨٤٥  
 (Radio Killid) وياډر ديکل د   

متونوال هللا بينق (آمر)   
نگڅ تر روغتون يتيوالد   

 inayatniazi2000@yahoo.com   ٠٧٩٩١١٠٢١٤                                       ټيلفون

 



پتی او تماسونه

۲5۷

 
 

                                              ٠٧٧١٠٨٨٨٨٨  
  n.matoonwal@tkg.af       برښنا ليک

                                   n.ayubi@killid.com    
  www.killid.com                 ويب پاڼه

 
(DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   

( سيرئ نيآر عمر محمد نريانج (   
ېنږد کورته يوالد  ، تپه متوند   

  ٠٧٠٠٧٦٩٢٣٩                                  ټيلفون
  Omar.arian@mrrd.gov.af             برښنا ليک

 
 (NSP/PMU) هيټکماره سالکرامګپرو وستونيپ يمل د   

( آمر يتيوال ريعبدالبص ريانجن (   
 ته قومندانۍ سويپول د او لمستونيم يحکومت د ،ټواړکرو ريام
ېنږد  

  ٠٧٩٩٤٢٢٥٤٠                                     ټيلفون
             khost@nspafghanistan.org     برښنا ليک

  www.nspafghanistan.org                پاڼه ويب

(Nye) دفتر ېشنيو ۍندګړ د ین د   
( آمر دفت د یفضل اهللا عيمط (   

ارښ خوستد ،ځیپلورن کتاب مجاهد  د  
  ٠٧٩٩١٥٥٩٨٨                                       ټيلفون

  www.nyeexpress.com      ويب پاڼه

(HealthNet-TPO) ييروغتا - وا يپ يټ يټن لتيه د 
  سازمان

( اليمرست يادار یصاف اهللا ظيحف (   
 یحاجد  مخامخ، ته روغتون يتيوال خوستد  ،٥ه رر شميکود 
سړک ليجم    

  ٠٧٧٣٤٧٨٠١٧                                     ټيلفون
                                     ٠٧٨٩٨٨٠٨١٨  
  hafiz.safi@healthnetpoaf.org          برښنا ليک
     www.healthnettpo.org                         ويب پاڼه

ی پالویوندمرست ملتونو روګمل د لپاره افغانستان د - وناماي  
(UNAMA)   

( مشر دفتر د خان اهللا رضا (   
خوست ،پروژه باغ د  

    ٣٢٠٥                                                پوست بکس
  ٠٧٩٩١٣٤٥٢٥                                      ټيلفون

                                     ٠٠٨٨٢١٦٥٠٢٠٢٨٨٥١  
  ٠٠٣٩٠٨٣١٢٤٦٢٤٩                                   فکس

  rkhan@un.org                                برښنا ليک

                                       khan114@un.org   
        www.unama.unmissions.org ويب پاڼه

  دايکندي
(CCA) مرکز ويهمکار د لپاره افغانستان   

یدبستان ايض (آمر)   
شهرستان ۍولسوال القان د بازار، چپرک د  

  ٠٠٨٨٢١٦٢١١٣٨٠٠٧                    ټيلفون
          sarwarhussaini@aol.comليکبرښنا 

  www.cca.org.af                       ويب پاڼه

(CoAR) همغږي مرستو د لپاره افغانانو د   
( آمر يتيوال ليعبدالوک (   

ارښ یکنديدا د،یکل چپراسک د،ي ولسوال القان د  
          ٠٧٧٢٦٢٣٣٦٣                              ټيلفون
  coar_kbl@yahoo.com             ا ليکبرښن

  www.coar.org.af                         ويب پاڼه

(AIHRC) ونيسيکم خپلواک حقونو يبشر د افغانستان د   
( آمر يتيوال پروگرام د قيفا عبدالصمد (   

ارښ یکنديداد  خاولک، ،يلين نگڅ تر فترد د UNAMA   د
  ٠٧٩٩٣٤٣٩٧٠                                ټيلفون

                                ٠٧٧٦٢١١٠٠٩  
                                            ٠٧٧٨١٤٦٣٩٥     

  faiqsamad@gmail.com               برښنا ليک
                    daikundi_aihrc@yahoo.com    

  www.aihrc.org.af                         ويب پاڼه

(Oxfam GB) مؤسسه يب يج اکسفام د   
( یکوونکور انسجام  رامګپرو د جمعه محمد (   

يلين مخامخ، ته جومات دشت يليحو د  
  ٠٧٠٨٢٩٤٢٠١                              ټيلفون

                                             ٠٧٠٨٢٩٤٢٠٤      
  mjuma@oxfam.org.uk                 برښنا ليک

                        maroshan@oxfam.org.uk          
  www.oxfam.org.uk                         ويب پاڼه

(ACF) موسسه ميف اکشن د   
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( آمر پروگرام د یوسفي یعل (   
  مرکز ۍولسوالد  يلين د ،یکل ین زرد د

  ٠٧٠٦٦١٧٥٧٩                                  ټيلفون
  fs-daykundi@af.missions-acf.org       برښنا ليک

            log-daykundi@af.missions-acf.org          
  www.actioncontrelafaim.org                ويب پاڼه

(BRAC) هيټکم ايپرمخت د ويکل د شيد لهګبن د   
( آمر زيا مهيس االسالم قيرف محمد (   

یکنديدا ،يلين ک،خاول  
  ٠٧٠٦٠٣٩٧٣٢                                       ټيلفون

  rafiq_brac99@yahoo.com     برښنا ليک
  www.bracafg.org                              ويب پاڼه

(GRSP) رامونهګپروا هيمرستندودکليو یغزن د   
( آمر پروگرام د یموس محمد (   

ارښ يکنديدا د، يولسوال شهرستان د بازار،  راسکپچ د  
  ٠٧٧٧٩٠٠٢٧٥                                      ټيلفون

                                      ٠٧٧٧٩٠٠٢٧٢  
  grsponline@yahoo.com       برښنا ليک
  www.grsp.af                        ويب پاڼه

(DAIL) استير ۍمالدار او اوبولگولو ،ېکرن د   
( سير یموحد یمهد (   

ارښ یکنديدا د  
  ٠٧٠٨٣٠٢٠٠٥                                    ټيلفون

                                     ٠٧٠٣١٩٥٥٥٣  
                                                 ٠٧٧٥١٠٦٥١٥                                   

  mowahedi_mahdi@yahoo.com      برښنا ليک
 

 (DRRD) استير ايپراخت او ېنارغويب د ويکل د   
( سير يقيصد یعل سلمان (   

ارښ یکنديدا د ،يلين ار،ښ ینو  
  ٠٧٧٨٩٣٢١٧٨                                    ټيلفون

                                                ٠٧٩٩٣٠٦٦٦٨       
  prforg@yahoo.com            برښنا ليک

 
 (NSP/PMU) هيټکم سالکاره امرګپرو وستونيپ یمل د   

( آمر یتيوال جان یعل ريانجن (   
 يليد  ،هتښد ينيل د ،ېدږن ته جومات منبر ت،ښد اريچهاردد 

 ولسوالي

  ٠٧٩٦٨٦٢٥٨٨                                      ټيلفون
  daikundi@nspafghanistan.org         برښنا ليک
  www.nspafghanistan.org              ويب پاڼه

 
  ی پالویوندمرست ملتونو روګمل د لپاره افغانستاند  – ناماوي

(UNAMA)   
( ريمد چارو ياسيسد  یفر برن (   

يلين، مرکز، ارښ يلين د،کمپاوند   UNد 
    ٣٢٠٥                                        پوست بکس

  ٠٧٧٥٥٨٩٠٠١                             ټيلفون
                             ٠٧٩٦٨٥٦٧٢٢  
  adile@un.org              برښنا ليک
  www.unama.unmissions.org     ويب پاڼه

قوصند ړمالت د ماشومانو د ملتونو روګمل د - سفيوني  
(UNICEF)   

ارښ يکنديدا د،يلين  
  ٠٧٩٨٥٠٧٢٨٢                            ټيلفون

  kabul@unicef.org                  برښنا ليک
  www.unicef.org                     ڼهويب پا

  زابل
رامونهګپرو ييروغتا لپاره افغانستان د – نايس ابن  

(IbnSina-PHPA)    
( آمر ېپروژ د ارمليز وميق (   

زابل،ارښ زابل د ،ېنږد ته روغتون يدولت  
  ٠٧٠٧٤٠١٢٢٣                        ټيلفون
  ibnsin_zabul@yahoo.com   يکبرښنا ل

 
 (ADA) ولنهټ يیايپرمخت افغان   

( آمر تييوال محمد خان (   
 د،قالت،سړک کندهار کابلد  مخامخ، ته دفتر بيصل سره د

زابل،ارښ زابل  
  ٠٧٠٠٣٩٣٣٨٦                          ټيلفون

                          ٠٧٠٠٠٣٩٦٣٠  
  ada.zabul@ada.org.af          برښنا ليک
  www.ada.org.af                    ويب پاڼه

(DAIL) استير ۍمالدار او اوبولگولو ،ېکرن د   
( سير اهللا بسم (   

ارښ زابل د  
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  ٠٧٠٧٩٤٧٣٠٦                         ټيلفون
                         ٠٧٠٠٦٧١٢٣٦  

 (DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   
داد ميرح   
  زابل ،ارښ زابل د ،ېنږد ته زرکمPRTد

         ٠٧٠٦٠٤٨٧٢٠                              ټيلفون
  Zabul_rrd@yahoo.com       برښنا ليک

 
 (DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   

( سيرئ محمد اختر (   
 قالت
  ٠٧٩٩٣١٧٣٦٢                            ټيلفون

      

(NSP/PMU) هيټکم سالکاره رامګپرو وستونيپ یمل د   
( آمر يتيوال نيکبين عبداهللا ديس (   

ارښ قالتد  ، كړس حمامد  ،دفتر  PMUد 
  ٠٧٠٠٣٥٨٠٤٥                                 ټيلفون

  zabul@nspafghanistan.org          برښنا ليک
  www.nspafghanistan.org              ويب پاڼه

مرستندوی پالوی ملتونو روګمل د لپاره افغانستان د - وناماي  
(UNAMA)   

( اليمرست دفتر د یديرش شاه ظاهر (   
ارښ زابل د،قالت،سړک یعموم کندهار کابل د ،سيمه انکيس د  

  ٣٢٠٥                                              پوست بکس
  ٠٧٠٠٠٣١٤١٠                                   ټيلفون

  zahirrasheedi@yahoo.com           برښنا ليک
  www.unama.unmissions.org         ويب پاڼه

  سرپل
(NRC) پالوی ېنارو د لپاره والوډک د   

( یکوونکور انسجام پروگرام د نيزار جک (   
پل سر، یکل يکنت يقاضد   

  ٠٧٩٥١٢٣٢٦٣                                   ټيلفون
                                   ٠٧٩٩٤١٤٥٤٤  
  jake.zarins@afg.nrc.no     برښنا ليک

                          fardeen.hafizi@afg.nrc.no    
  www.nrc.no                                    ويب پاڼه

(SCI) لستانګان - دفتر ېساتن يخوند د ماشومانو د   

( آمر يتيوال يوسفي ليمعاس (   
پل سر  

  ٠٧٩٧٩٦٩١٨٩                                       ټيلفون
  iyousofi@savechildren.org                 برښنا ليک
                      www.savethechildren.org.uk  ويب پاڼه

www.savechildren.org                                   

(NSP/PMU) سالکاره ډله رامګپرو وستونيپ یمل د   
( آمر يتيوال وهاج یذک احمد ريانجن (   

  شبرغان،مخامخ ته جومات گدامدار  ،سړک يعموم ارښ ېنو د
   ٠٧٩٩١٥١٣٤٠                                            ټيلفون

   sarepul@nspafghanistan.org           برښنا ليک
  www.nspafghanistan.org     ويب پاڼه

(GIZ/BEPA) رامګپرو وړک زده ياساس د ديز يآ يدج   
( نريتر رټماس ميند رينذ (   

TTC پل سر، ګنڅتر رياست ې دروزنښوونې او  د   
   ٠٧٩٩٣٧٣٩٣١                                      ټيلفون

                                             ٠٧٧٧٩٠٠٤٠٤  
      نا ليکبرښ

  www.bepafg.com           ويب پاڼه

(CoAR) همغږي مرستو د لپاره افغانانو د   
( آمر یتيوال يفيشر ديرش احمد (   

سرپل ،ارښ ینو،مرکز سرپلد   
  ٠٧٩٩٢٧٩٠٦٦                               ټيلفون

  coar_saripul@yahoo.com          برښنا ليک
  www.coar.org.af             ويب پاڼه

(BRAC) هيټکم ايپرمخت د ويکل د شيد لهګبن د   
( آمر زيا مهيس ليالجل عبد (   

سرپل شهر  
  ٠٧٠٦٦٤٤١٣٣                              ټيلفون

  jalil.sabik@yahoo.com              برښنا ليک
  www.bracafg.org          ويب پاڼه

(PWJ) وږمه ېسول د جاپان د   
( سير ولوټ د یرايه کوير (   

  سرپل،ارښ ینو
  ٠٧٩٨٢٦٤٨٣٧                               ټيلفون

    

nazir.nadeem71@yahoo.com 
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  pwjsarep@zah.att.ne.jp             برښنا ليک
                         pwjmazar@zah.att.ne.jp    

  www.peace-winds.org/en           ويب پاڼه

(DAIL) استير ۍمالدار او اوبولگولو ،ېکرن د   
( سير یسردار ینب محمد (   

 سرپل
  ٠٧٩٩٣٩٧٨٩١                              ټيلفون

                              ٠٧٨٨٤٩٥١٥٤  
                                          ٠٧٩٩١٢٤٧٥١              

  pdsaripul@mail.gov.af             برښنا ليک
 

 (DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   
ديجاو   
سرپلې، نږد ته دفتر تيوالد  ،يولسوال همهدو  

  ٠٧٩٩١٥٨٦٩٦                               ټيلفون
   Eng.jawid@gmail.co     برښنا ليک
                    Ahmad.jawid@mrrd.gov.af    

 
مرستندوی پالوی ملتونو روګمل د لپاره  افغانستان د - وناماي   

(UNAMA)   
( مشر دفتر د نيالر یدران (   

سرپل ،هيناح ٢ ،سړک دفتر ي دوال د ،یځا تم روتمو د  
    ٣٢٠٥                                            پوست بکس

  ٠٧٩٦٠٠٢٦٢٢                                  ټيلفون
  larin@un.org                    برښنا ليک
  www.unama.unmissions.org         ويب پاڼه

  سمنګان
(ADRA) سازمان پراختيايي او مرستندوی ټسټونډا د   

بکيا  
  www.adra.euroafrica.org    ويب پاڼه

(Afghanaid) موسسه يډا افغان د   
( آمر يتيوال رامګپرو د همکار عبدالصمد (   

 ،سړک ټوا نيالد قطبد ) کور ديعبدالمج د( ٨٧ شميره کورد 
هيناح مړۍلو مخامخ، ته استير ېيمال د  

    ٠٧٩٩١٧٢٨٠٩                                          ټيلفون
                                                 ٠٧٧٤٥٨٠٧٦٠  

                                               ٠٧٩٩٣٩١٣٥٨  
                              ٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٠٠١٥٠ – ٥١     

  smgppm@afghanaid.org.uk         برښنا ليک
                   smgproad@afghanaid.org.uk    
  www.afghanaid.org.uk                 ويب پاڼه

(ACF) موسسه فيم اکشن د   
( سير ېګانڅد اهللا شوکت (   

انګسمن، يولسوال بکيدا  
  ٠٧٩٩٨٣٥٥٨٣                                      ټيلفون

                                      ٠٧٧٧٨٣٥٥٨٣  
   برښنا ليک

log-samangan@af.missions-acf.org                       
  www.actioncontrelafaim.org             ويب پاڼه

(BRAC) هيټکم ايپرمخت د ويکل د شيد لهګبن د   
( آمر زي مهيس نيحس افضل (   

انګسمن،کړس تخت د رستم د  
  ٠٧٠٠٧٣٠٨٤٥                                     ټيلفون

  afzal.hossain@yahoo.com             برښنا ليک
  www.bracafg.org                ويب پاڼه

(SCA) هيټکم نيډسوافغانستان لپاره د د  
( لومسو يادار يانطس یموس داحم (   

انګسمن ،بکيا ،مخامخته   جوماتد باغ  ايذکر د  
  ٠٧٩٩٢٨٨٥٢١                                        ټيلفون

                                        ٠٧٠٠٥٤٨٢٩٠  
  mussa.sultani@sca.org.af    برښنا ليک
  www.swedishcommittee.org              ويب پاڼه

(NRC) ې پالوینارو د لپاره والوډک د   
( یکوونکور انسجام ېپروژ د چاند بکرام (   

انګسمن،يولسوال صوف دره د ،یکل سوخته بازارد   
  ٠٧٩٥٢٧١٦٢١                                      ټيلفون

                                      ٠٧٧٤٥١٤٤٩٥  
  ilac.samangan@nrcafpk.org            برښنا ليک
  www.nrc.no                          ويب پاڼه

(DAIL) استير ۍمالدار او اوبولگولو ،ېکرن د   
( آمر یعموم پالن او ېادار د نيالد جمال (   

انګسمن  
  ٠٧٧٣٦١٢٦٢٣                                        ټيلفون

                                        ٠٧٠٠٧٣٠٨٧٩  
                                                     ٠٧٩٩١٥٨١٢٥                
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inayatniazi2000@yahoo.com

  sami-200833@yahoo.com     برښنا ليک
                                     aghafour@nais-af.org    

 
 (DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   

( سيرئ ديجاو احمد نريانج (   
انګسمن ،بکيا  

  ٠٧٩٩١٥٨٦٩٦                                         ټيلفون
      

(DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   
امان محمد   

انګمرکزسمن  
  ٠٧٩٩١٢٤٤٩٠                                         ټيلفون

  Aman.amin@mrrd.gov.af                    برښنا ليک
 

 (NSP/PMU) هيټکم سالکاره رامګپرو وستونيپ یمل د   
( آمر يتيوال حق فضل (   
ايبکد  ،مخامخ ته سړک ېسيلد  بکيا د دفتر  ،  PMU د  
RRDانګړ   ارښ 

  ٠٧٩٧٣٦٨٧٢٦                                         ټيلفون
  samangan@nspafghanistan.org        برښنا ليک
  www.nspafghanistan.org                   ويب پاڼه

(Helvetas) افغانستان تاسيلويه   
آقا ريش   
ارښ بکياد  ،دره صوفد) کوز او بر( يولسوال آب دو یرود   

  ٠٧٧٦٨٧٣٧٥٩                                       ټيلفون
                                       ٠٧٧٣٤٥٣٥٣٢  

                                                   ٠٧٧٨٢٣٢٨٠٥         
    mohammad.saleem@helvetas.org    برښنا ليک
              Sefatullah.samadi@helvetas.org                     
  www.helvetas.org                   ويب پاڼه

  غزني
(ADA) ولنهټ يیايپرمخت افغان   

( آمر يتيوال   نصراهللا (
  ګنڅ تر ېسيل د نيالعارف شمس د کور، خان سردار د ،پالن ٣ 

  ٠٧٩٩١٤٤٦٠١                                        ټيلفون
  ada.ghazni@ada.org.af         برښنا ليک
  www.ada.org.af                     ويب پاڼه

(PAN)  آژانس يخبر پژواکد   
)د اړيکو مسوول( دريح احمد ريش   
ارښ يغزن د  

  ٠٧٠٠١٦٧٩٤٦                                    ټيلفون
                                     ٠٧٩٩٨٢٣٥٢٨  
  sa.haidar@gmail.com         برښنا ليک
  www.pajhwok.com              ويب پاڼه

(AWSE) موسسه يمياوتعل يخدمات  لپاره وځښ د افغان د   
يسجاد راحله   

ارښ يغزن د  
  ٠٧٧٢١٠٢٥٩٧                                     ټيلفون

  awse_g@yahoo.com          برښنا ليک
  www.awse.org.af                ويب پاڼه

(CoAR) همغږي مرستو د لپاره افغانانو د   
( یکوونکور انسجام يتيوال اهللا ظيحف (   

ارښ يغزن د ،هڅکو ېسيل د  نجونو د ېملک جهان د  
  ٠٧٩٧٤١٠٣٧١                                     ټيلفون

  coar_ghazni@yahoo.com               ښنا ليکبر
  www.coar.org.af                 ويب پاڼه

(WADAN) اداره هيريخ لپاره ګپرمخت د افغانستان د   
( ريمد اهللا مينس (   

يغزن،ارښ يغزن د، گنج مرکز، یمل )توبر کلوز( نري رنځ د  
  ٠٧٩٤٧٠٤٩٧٦                                        ټيلفون

                                                    ٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨    
               برښنا ليک

                                             info@wadan.org    
  www.wadan.org                     ويب پاڼه

(AWEEO) موسسه ېوونښ او ړمالت د وښځ د افغانستان د   
( سير ديجمش (   

ارښ يغزن د ،پالن ميرد  
  ٠٧٧٣١٣٣٩٨٩                                       ټيلفون

  aweeo_af_org@yahoo.com             برښنا ليک
 

 (AADA) موسسه اختياپر او ېمرست د لپاره افغانستان د   
( آمر زيا مهيس ېپروژ د یقيصد سيرويم (   

ارښ يغزن د ،پالن  ٣ ،مخامخ ته جومات یمحمد   
  ٠٧٩٩٣٣٧٨٩٥                                   نټيلفو

  msidiqi@aada.org.af                     برښنا ليک
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                                  msediqi@gmail.com    
  www.aada.org.af                           ويب پاڼه

(BDN) شبکه پراختيايي باختر د   
( آمر ېپروژ د لبسم ليعبدالوک (   

ارښ يغزن د،  سړک نمايسد  مخامخ، ته انکبخواني ټ لويت د  
  ٠٧٠٧٣٦٧٢٧٣                                    ټيلفون

  ghazni.pm.bdn@gmail.com           برښنا ليک
                                   qnasrat@gmail.com    

  www.bdn.org.af                             ويب پاڼه

(HAFO) موسسه برابرولو دو اوياسانت او مرستو يبشر د   
( آمر ايز مهيس ندرت یعل فيس (   

ارښ يغزن د ،تر شا رګډ ييهوا د کارته، کاتب محمد ضيف د  
  ٠٧٨٦٥٠٠٧٩٧                                     ټيلفون

                                     ٠٧٩٩٠٢٥٦١٠  
  ghazni@hafo.org                             برښنا ليک

                                          sarabi@hafo.org    
  www.hafo-int.org                 ويب پاڼه

(BRAC) هيټکم ايپرمخت د ويکل د شيد لهګبن د   
( آمر زيا مهيس ستار عباس محمد (   

ارښ يغزن د ، پالن ميدر  
  ٠٧٠٠٨٧١٦٠٥                                    ټيلفون

  sattar_brac@yahoo.com               برښنا ليک
  www.bracafg.org               ويب پاڼه

(SDO) موسسه اييختياپر يسنائ د   
يرامک فووعبدالر (آمر)   

 ټېيکم د نډيسو د ،یاځ تم روټمو د باغ قره د ،يوډمن قند د
یغزن،ارښ يغزن د،مخامخ ته دفتريمه ايزس  
  ٠٧٩٩٠٠٣١٢٩                                   لفونټي

  www.sanayee.org.af                     ويب پاڼه
 

(SCA) هيټکم نديسوافغانستان لپاره د  د   
( لومسو يادار جان بيحب (   

 ته جومات)  وجه اهللا کرم(یعل حضرت د ،سړک وحدتد 
 مخامخ
  ٠٧٩٩٣٨٤٣٩٥                                  ټيلفون

                                  ٠٧٩٩٣٨٤٣٩٣  
                                     ٠٠٨٨٢١٦٤٤٤٤٥٩٧٨  

  habib.jan@sca.org.af                   برښنا ليک
  www.swedishcommittee.org        ويب پاڼه

(GRSP) رامونهګپروا یمرستندود کليو  یغزن د   
( ريمد اهللا تيعنا (   

ارښ يغزن د ،يولسوال مالستان د  بازار، نهيمد  
    ٠٧٧٢٨٦٣٢١٢                               ټيلفون

  grsponline@yahoo.com            برښنا ليک
                      abmatin.sina@gmail.com    
  www.grsp.af                  ويب پاڼه

(GRSP) رامونهګپروا  یمرستندو د کليو یغزن د   
( ريمد یعل عوض (   

يجاغور ،يولسوال يجاغورد  بازار، شيم سنگ د  
        ٠٧٩٨٨١٤٩٢٣                                 ټيلفون

   e_zeerak@yahoo.com               برښنا ليک
  www.grsp.af                  ويب پاڼه

(DAIL) استير ۍمالدار او اوبولگولو ،ېکرن د   
( سير حسن سلطان (   

ارښ يغزن د  
  ٠٧٩٩٢٢٧٥٥٠                                ټيلفون

                                ٠٧٠٠٦٩١١٢٤  
                                            ٠٧٩٩٤٣٧٣٤٩              

  shabasyar@yahoo.com             برښنا ليک
 

 (Radio Killid) ويدرا ديکل د   
یوبيا بهينج   
ارښ يغزن د ،سړک مهتابد  ته، شمال ېسيل نيالعارف شمس د  

  ٠٧٧١٠٨٨٨٨٨                                ټيلفون
  n.ayubi@killid.com                    برښنا ليک
  www.killid.com                          ويب پاڼه

 
(DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   

( سيرئ يياسن غالم (   
  ېنږد ته دفتر بيصل سرهد  ،یاځ تم روټمو د کندهار د

  ٠٧٩٩٧١٧٧٧٧                                   ټيلفون
  Mayal_sana@yahoo.com             برښنا ليک

 
 (NSP/PMU) هيټکم سالکاره رامګپرو وستونيپ یمل د   

( آمر يتيوال محمد داد ريانجن (   
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 سړک ې داشتيم ېسر د ،کسړ قندهار کابلد  ه،يناح هميدر
 د احمد خواجه د خوا،ڼه آي كړسد  احمد خواجه د خوا، يښ
ګتڅتر يځنووښ  

  ٠٧٩٩٣٧١٠٠٨                                       ټيلفون
  ghazni@nspafghanistan.org             برښنا ليک
  www.nspafghanistan.org      ويب پاڼه

(AWEC) رکزم یميتعل وښځ د دافغانستان   
( ريمد ېپروژ د یهاشم داهللايعب ديس (   

ارښ يغزن د  
  ٠٧٨٦٧٠٦٤٩٣                                       ټيلفون

  imobaid87@hotmail.com      برښنا ليک
  www.awec.info                      ويب پاڼه

(NAC) هټيکم ېدنارو لپاره دافغانستان   
( ريمديمه ايزس رواب هاشم (   

یغزن ،يورجاغ ،ګسن ماشا ،څنګ تر د روغتون  
  ٠٧٩٩٤٦٥٣٦٤                                     ټيلفون

  jfofieldofficer@nacaf.org        برښنا ليک
  www.afghanistan.com                     ويب پاڼه

(NAC) هټکم ېدنارو لپاره دافغانستان   
( آمر رامګپرو د دفتر د ينور قاسم (   

 یفرخ د( ٤٠ ستهپو ک،ړس ېسيل د نجونو د ېملک جهان د
يغزن،ارښ يغزن د )ترشا رستورانت  

             ٠٧٧٧٨٩٨١٩١                                          ټيلفون
                                     ٠٧٨٦٥٧١٥٧٤  
  qnoori@nacaf.org               برښنا ليک
   www.afghanistan.com        ويب پاڼه

  غور
(Afghanaid) موسسه يډا افغان د   

( آمر يتيوال رامګپرو د طارق عبدالرحمن (   
ارښ چغچران د ،سړک هرات-غورد  ،ېدږن ته سيند روديهر د  

  ٠٧٩٨٤٠٥٦٠٩                                     ټيلفون
                                                 ٠٧٩٧٠٢٥٨٩٧  

                                                 ٠٧٩٨١٠١٨٣٠  
                                  ٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٠٠١٢٩-٣٠    

               ghorppm@afghanaid.org.uk     ليکبرښنا 
              ghorproad@afghanaid.org.uk            

  www.afghanaid.org.uk                     ويب پاڼه

(AIHRC) ونيسيکم خپلواک ونحقو يبشر د افغانستان د   
( آمر يتيوال پروگرام د ييرضا جواد (   

غور،ارښ غور د،،چغچران ته، شمال زراعت پارکد   
  ٠٧٩٣١٨٨٧٢٥                                  ټيلفون

                                              ٠٧٥٤٨٠٠٠٥٦     
                          ghor@aihrc.org.af       برښنا ليک
  www.aihrc.org.af             ويب پاڼه

(ACF) موسسه ميف اکشن د   
( سير ېګانڅ د ليعبدالوک (   

غور،ارښ غور د    ،يولسوال وارهيتا د  
  ٠٧٠٣٢٨٣٩٨٢                               ټيلفون

                               ٠٧٩٧٥٩٥٤٠٥  
  log-ghor@af.missions-acf.org  برښنا ليک
  www.actioncontrelafaim.org      ويب پاڼه

(CHA) یهمکار-ارهاد همغږۍ د مرستو بشري د   
( آمر فترد د يميرح نادر محمد (   

  چغچران،ځ يديلو ارښ چغچران د ،سړک دره يغاز د
  ٠٧٩٩٢٩٨٢٣٢                                  ټيلفون

                        ٠٠٨٨٢١٦٥١١٥٠٩٥٦  
   ghore@cha-net.org                    برښنا ليک
  www.cha-net.org                         ويب پاڼه

(BRAC) هيټکم ايپرمخت د ويکل د شيد لهګبن د   
( آمر زيا مهيس نيالد یمح محمد (   

ارښ غور د ،چغچران ،نوآباد  
  ٠٧٠٦٠٣٩٧٧٦                                  ټيلفون

    mohiuddin_bracghor@yahoo.com     برښنا ليک
  www.bracafg.org              ويب پاڼه

(CRS) موسسه  اس آر، ،يس د   
( ريمد ړ پوړیلو رکيز بيشک (   

  ٢١٢  شميرهکورد  خوا، هيځديلو انويفامل د
  ٠٧٠٠٤٠٠٠٦٤                                  ټيلفون

  szerak@asia.crs.org        برښنا ليک
  www.crs.org                     ويب پاڼه

(DAIL) استير ۍمالدار او اوبولگولو ،ېکرن د   
( آمر يوييجراا اهللا حيذب (   
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غور،ارښ غور د  
  ٠٧٩٩٥٦٤٧٨١                                     ټيلفون

                                     ٠٧٨٩٥٦٥١٩٥  
                                                 ٠٧٩٧٠٦٩٨١٧                

  niazi.2009@yahoo.cm      برښنا ليک

 (DRRD) استير ايختپرا او ېارغونيب د ويکل د   
( سيرئ فرهنگ عبدالرحمن (   

غور،ارښ چغچران د  
  ٠٧٩٩٣٥٨٥٢٤                                     ټيلفون

 

 (DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   
زالل محمد تاج   
ارښ غور د  

  ٠٧٩٩٣٦٠١٨٠                                   ټيلفون
  Taj.zolal@mrrd.gov.af                    برښنا ليک

 
 (NDA) ولنهټاختيايي پر یمل د   
( لومسؤ کوړيا د غفور ريانجن (   

غور،ارښ چغچران د  
  ٠٠٨٨٢١٦٥١١٠٦٧٠٣                         ټيلفون

 
 (NSP/PMU) هيټکمسالکاره  رامګپرو وستونيپ یمل د   

( آمر يتيوال ینيحس محمد ريانجن (   
  ته ړې کالز ،یلک یکاس دهد کور، عبداالحمد یحاجد 
ارښ غور د،چغچران،ېدږن  

  ٠٧٩٦٩٣٩٨٩١                                  ټيلفون
  ghor@nspafghanistan.org            برښنا ليک
  www.nspafghanistan.org              ويب پاڼه

(IAM) پالوی یمرستندو والړين   
( آمر زيا مهيس نيست هننلور (   

 ساقوبه هنه ای د مرکز، يسوالول لعل د ل،ګسرجن او لعل
غور،لګسرجن و لعل،یکل  

  ٠٧٩٦١٩٩٢٨٥                                   ټيلفون
                                      ٠٠٨٨٢١٦٥٥٥٨٩٢٨٥  

  rtl.lal@iam-afghanistan.org          برښنا ليک
  www.iam-afghanistan.org             ويب پاڼه

مرستندوی پالوی ملتونو روګمل د لپاره فغانستانا د - وناماي  

(UNAMA)   
( اليمرست چارو ياسيس د فضل للحقا فضل (   

غور،ارښ چغچران د،غور،ګنڅ تر رګډ ييهوا د  
    ٣٢٠٥                                           پوست بکس

  ٠٧٩٧٤٠٣٧٩١                                      ټيلفون
  fazelf@un.org                            برښنا ليک
   www.unama.unmissions.org      ويب پاڼه

  فارياب
(PRB) موسسه يب آر يپ د   

( آمر يادار عارف محمد (   
فارياب،یاندخو،ارښ ینو،ېدږن ته جومات اخالص  
  ٠٧٩٩٤٤٨٣٢٨                                ټيلفون

              prbmazar@yahoo.com    برښنا ليک
  www.prb.org.af                          ويب پاڼه

(ADA) ولنهټ ييايپرمخت افغان   
( آمر يتيوال منگل ميابراه (   

ارښ ابيفار د ،بندر گذر هرات د ،خانه تاتار ه،يناح ٢ 
     ٠٧٧٢٣٧٤٦٧٨                                     ټيلفون

                               ٠٧٩٩٤٦١٢٣٦  
             ada.faryab@ada.org.af   برښنا ليک
  www.ada.org.af                         ويب پاڼه

(INTERSOS) سازمان مرستو يبشر د - رساسټان   
منهيم،  ناحيه هدريم مخامخ، ته ېليس مسلم وبا د  

  ٠٧٩٩٧١٣٩٨٢                                  ټيلفون
 برښنا ليک

 maimana.afghanistan@intersos.org             
  www.intersos.org              ويب پاڼه

(CoAR) همغږي مرستو د لپاره افغانانو د   
( آمر يتيوال اهللا اسد (   

ارښ ابيفار دۍ، ودان غربت ويډراد   
  ٠٧٧٢٢٨٤٣٤٤                                 ټيلفون

  coar_kbl@yahoo.com                 برښنا ليک
  www.coar.org.af                          ويب پاڼه

(AIHRC) ونيسيکم خپلواک حقونو ريبش د افغانستان د   
( آمر يتيوال پروگرام د فطرت اهللا ظيحف ديس (   

ګنڅ تر ېسيل ٣ نمبر نسوان د ،سړک گرډ ييهواد   
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  ٠٧٩٩٢٥٠٥٥٣                                    ټيلفون
                                     ٠٧٧٧٢٥٠٥٥٣  
  fetrat_aihrc@yahoo.com                برښنا ليک
                       maimana_adm@yahoo.com    
  www.aihrc.org.af                 ويب پاڼه

(AADA) هموسس اختياپر او ېمرست د لپاره افغانستان د   
( آمر زيا مهيس ېپروژ د یفخر نيالد قمر (   

مخامخ ته جومات فهيابوحن امام د( کړس ډګر ييهوا د  
  ٠٧٩٩٢٧١٥٢٦                                    ټيلفون

    qfakhri@aada.org.af                       برښنا ليک
                   qamaruddinfakhri@yahoo.com    
  www.aada.org.af                ويب پاڼه

(CHA) یهمکار - اداره بشري مرستو د همغږۍ د   
( آمر فترد د يميصم خان محمد (   

 د،)ېدږن ته یاځ تم المر او صريق د( کور يسور عبدالروف د
فارياب ،ارښ ېمنيم  

  ٠٧٧٨٥٨٥٧٣٥                                     ټيلفون
                                     ٠٧٩٩١٦٩٧٨٣  
  faryab@cha-net.org           برښنا ليک
  www.cha-net.org                            ويب پاڼه

(BRAC) هيټکم ايپرمخت د ويکل د شيد لهګبن د   
( آمر زيا مهيس الرحمن مستفذ محمد (   

منهيم  
  ٠٧٠٢٢١٨٨٠١                                       ټيلفون

  bbek035@gmail.com            برښنا ليک
  www.bracafg.org                   ويب پاڼه

(ACTED) دياکت - اداره ويهمکار ييايپراخت او يکيتخن د   
( یکوونکور انسجام زيا مهيس یاکبر ديجاو (   

يکوه  ،سړک مخابرات د کور، يګب شرف د مړۍ لو ، خانه 
هيناح  

  ٠٧٩٩١٧٣٨٤٠                                     ټيلفون
  maymana@acted.org                     برښنا ليک
  www.acted.org                   ويب پاڼه

(SDO) موسسه ييختيااپر يائنس د   
ريوز محمد (آمر)   

ارښ هڅکو ډويسبزمند  ،څنګ تر شنياس ويډرا اسيکو د  

  ٠٧٩٩٤٨٠٧٨٧                                  ټيلفون
                faryab.sdo@gmail.com         برښنا ليک
  www.sanayee.org.af                    ويب پاڼه

(FIHE) وتيتيانست وړک زده وړلو د ابيفار د   
( سيرانستيتيوت  د يبيحب اهللا ضيف (   

سړک نيودد ل  
  ٠٧٩٩٢٧٤٧١٢                              ټيلفون

 (NRC) پالوی ېنارو د لپاره ووالډک د   
( یکوونکور انسجام ېپروژ د دادينيتر نسنتيو (   

ارښ ابيفار د،،خانه عرب ه،يناح ٤ 
  ٠٧٩٦٥٥٣٣٧٦                             ټيلفون

                             ٠٧٠٠١٨٦٥١٨  
                                ٠٠٨٨٢١٦٦٧٢٢٣٣٤٦  

               برښنا ليک
                 admin.maimana@nrcafpk.org     

  www.nrc.no                            ويب پاڼه

(DAIL) استير ۍمالدار او اوبولگولو ،ېکرن د   
( سير بهار اهللا اسد (   

ارښ ابيفار د  
  ٠٧٠٠٧٣٠٨٧٩                              ټيلفون

                            ٠٧٩٩٢٥١٧٠٦  
 

 (DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   
یميسل اهللا امان   

څنګتر جومات جامعد  ،سړک گرډ ييهواد   
  ٠٧٩٩٣٣٠٥٣٠                            ټيلفون

  Amanullah.salimi@mrrd.gov.af  برښنا ليک
 

 (SCI) لستانګان - دفتر ېساتني خوند د ماشومانو د   
( آمر يتيوال ړ پوړیلو یميعظ ليسه (   

ارښ ابيفار د  
  ٠٧٩٩٤١٧٦٩٥                                      ټيلفون

  SAzami@savechildren.org               برښنا ليک
  www.savethechildren.org.uk              ويب پاڼه

www.savechildren.org                              

(UNHCR) يشنريکم يعا والوډک د ملتونو روګمل د   

edu.pc1@nrcafpk.org 
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اريقيصد  قيالصد عبد (لوړپوړی سيمه ايز مرستيال)   
خانه یکوه ،سړک یړلوم ، هيناح مړۍلو  

  ٠٧٠٠٢٨٢٦٤٧                                     ټيلفون
                             ٠٠٨٧٣٧٦٢٩٢٩١٨٥  

                                        ٠٠٨٨٢١٦٥١١٠٢٥٧٧  
  ٠٠٨٧٣٧٦٢٧٣٦١٨٦                             فکس

  sediqyar@unhcr.org           برښنا ليک
                                       afgmn@unhcr.org    

  www.unhcr.org                   ويب پاڼه

(SAF) وستونيوپيکورن دافغان   
( آمر رامګپرو د مصمم مينع محمد (   

سړک لورمڅ ذر،ګ تندورک د ،٣٠٨ شميره کورد   
  ٠٧٩٩١٥٨٨٤٥                                      ټيلفون

  faryab@saf.org.af                برښنا ليک
  www.saf.org.af                     ويب پاڼه

(AWEC) مرکز يميتعل وځښ د دافغانستان   
( آمر ېپروژ د رشاد راشد احمد (   

ارښ ابيفار د  
  ٠٧٩٩١٥٤١٣٧                                      ټيلفون

  faryab@awec.info                برښنا ليک
  www.awec.info                    ويب پاڼه

(IAM) پالوی یمرستندو والړين   
( آمر زيا مهيس بک باربل (   

    ٦٢٥                                                   پوست بکس
    ٠٧٩٩٦١٥٧٨٧                                      ټيلفون

  rtl.faryab@iam-afghanistan.org         برښنا ليک
  www.iam-afghanistan.org                 ويب پاڼه

مرستندوی پالوی ملتونو روګمل د لپاره افغانستان د - وناماي  
(UNAMA)   

( مشر دفتر د یسخ محمد (   
 عربد  ،څنګ تر بانک ېپشتند  شمال، پارک ښاري يدمرکز
منهيم،ابيفار،رښا خانه  

    ٣٢٠٥                                            پوست بکس
  ٠٧٩٧٦٦٢٥٠٠                                 ټيلفون

                    برښنا ليک
               sakhipejouhish@yahoo.com       

   www.unama.unmissions.org     ويب پاڼه

قوصند ړمالت د ماشومانو د ملتونو روګمل د - سفيوني  
(UNICEF)   

ارښ ابيفار د  
              ٠٧٩٨٥٠٧٣٨٧                                ټيلفون

    
  kabul@unicef.org            برښنا ليک
  www.unicef.org                ويب پاڼه

  فراه
(ADA) ولنهټ ييايختاپر افغان   
( آمر يتيوال خدمت عبدالصبور (   

ېدفتر ته نږد  HELP ناحيه، مړۍک، لوړاتم س  
  ٠٧٩٩٥٩٧٩٥٣                               ټيلفون

                                           ٠٧٩٩٥٥٦٨١٢     
              ada.farah@ada.org.af  برښنا ليک
  www.ada.org.af            ويب پاڼه

(CHA) یهمکار-اداره همغږۍ د مرستو بشري د   
( آمر فترد د يليوک افغان ملک (   

فراه )سويلي خوا  شنياست  بس برق د( کړس پل باغ د  
    ٠٧٩٩٦١٥٣٨٩                                ټيلفون

  farah@cha-net.org        برښنا ليک
  www.cha-net.org           ويب پاڼه

(DAIL) استير رۍمالدا او اوبولگولو ،ېکرن د   
( سير دانا اسلم محمد (   

 فراه
  ٠٧٩٩٦٠٢٢٦٠                             ټيلفون

                             ٠٧٩٩٦٨٣٠٢٨  
                                         ٠٧٩٩٥٩١٩٣٣                        

  aslamdana@yahoo.com          کبرښنا لي
                           dail.frah@yahoo.com    

 
 (DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   

( سيرئ فوعبدالرو نريانج (   
ارښ فراهد  ،ته ختيځ ټيمارکد  غنمو د ه،يناح ړۍلوم  

  ٠٧٩٩٠٩٥٤٩٩                                ټيلفون
  Eng_rauf@yahoo.com               برښنا ليک

sakhi1@un.org 
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 (NSP/PMU) هيټکم سالکاره رامګپرو وستونيپ يمل د   

( آمر يتيوال اهللا فيص ريانجن (   
  ېدږن ته محبس فراه د ،سړک ٨ ه،يناح ٤ کور، محمد د ډاکټر
  ٠٧٩٩٣٩٣٠٢٣                                   ټيلفون

  farah@nspafghanistan.org           برښنا ليک
  www.nspafghanistan.org              ويب پاڼه

مرستندوی پالوی ملتونو روګمل د لپاره افغانستان د - وناماي  
(UNAMA)   

( ريمد ۍراحکومتد د قيصد گل محمد (   
فراه ،مهيس يمرکز ارښ د  

    ٣٢٠٥                                              پوست بکس
  ٠٧٩٩٣٤١٨٤٨                                   ټيلفون

  seddiqi@un.org                برښنا ليک
               www.unama.unmissions.org   ويب پاڼه

  کاپيسا
(AU) پوهنتون يرونيالب د   

( سير پوهنتون د ديعبدالرش (   
يراق محمود،،شرکت ۍنساج گلبهار د  

  ٠٧٩٩٣١٧٤٣٥                                  ټيلفون
 

 (DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   
( سيرئ اهللا اتيح نريانج (   

يراق محمود  
  ٠٧٩٩٤٣٣٥٨٢                                  ټيلفون

  
(SAB) د افغانستان سره د بلجيم د پيوستون اداره 

 يځختد نساجۍ د بازار  لبهارگ د متر لويک مين وي ،یکل ليخ ثنا د
لور په  

  www.assosab.be                  ويب پاڼه

(BRAC) هيټکم ايپرمخت د ويکل د شيد لهګبن د   
( آمر زيا مهيس االسالم قيشف (   

سايکاپ،،بازار یعل  بابا ده  
  ٠٧٠٦٧٩٦٧٠٩                          ټيلفون

  www.bracafg.org                 ويب پاڼه

(DAIL) استير ۍمالدار او اوبولگولو ،ېکرن د   
( آمر پالند  محمد فدا (   

  ٠٧٠٠٠٣٩٤٤٦                        ټيلفون
                        ٠٧٩٩١٠٠٩٧٦  

                                    ٠٧٩٥٧٦٩٠٧٣       
 

 (DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   
فرهنگ اهللا اتيح   

  ٠٧٩٩٤٣٥٥٨٢                       نټيلفو
    Hayatullah.farhang@mrrd.gov.af  برښنا ليک

 
 (MC) موسسه والهړين  کارپس یمرس د   

( آمر پروگرام د مشعل داهللايعب (   
  سايکاپ

  ٠٧٩٣٥٠٦٢١٦                       ټيلفون
                       ٠٧٩٩١١٠٩٧٥  
    Omashal@af.mercycorps.orgبرښنا ليک
  www.mercycorps.org             ويب پاڼه

(MSI) افغانستان - موسسه والهړين ستوپسيمر د   
( یکوونکور انسجام يتيوال یمصطف (   

کور صاحب پادشاه د ،یکل رگليشد  ،یجامچ مرکز، تيوالد   
  ٠٧٨٧٨٨٩٥٠٢                          ټيلفون
  ٠٧٧٥١٠١٠٢٠                          فکس
  Ka.pc@msi-afg.org              ا ليکبرښن

  www.mariestopes.org          ويب پاڼه

(NSP/PMU) هيټکمسالکاره  رامګپرو وستونيپ یمل د   
( آمر يتيوال ديجاو زيعبدالعز (   

 ړۍلوم د ،شرکت گلبهار د ولسوالي، ړۍلوم کوهستان د
  څنګ تر سړک یعموم د دفتر، يوال د خواته،سويل  ۍولسوال

    
  ٠٧٠٠٢٤٢٣٣٤                            فونټيل

  kapisa@nspafghanistan.org     برښنا ليک
  www.nspafghanista    ويب پاڼه

  کندهار
فدراسيون يوالړن لنود ټو ېمياشت ېسر او صليب سره د  

(IFRC)   
( سرپرست دفتر د شاه عمر ديس (   

مرستون کندهار ،سړک اهګديعدفتر انګړ، د  د  ARCS د 
  ٠٧٠٠٣٠٣٥٩٧                                ټيلفون

  Sayed.omershah@ifrc.org          برښنا ليک
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  www.arcs.org.af              ويب پاڼه

  رامونهګپرو ييروغتا لپاره افغانستان د – نايس ابن
(IbnSina-PHPA)    
( آمر ېپروژ د قيصد (   

آندهار، هيناح ٣ 
  ٠٧٩٨٥٥٣٩١٨                                  ټيلفون

  dr_kakarsadiqullah@yahoo.com  برښنا ليک
 (IRA) افغانستان-یمرست یاسالم   

( ريمد يادار او يمال اهللا عيمط (   
هيناح ٦،نکڅ تر کينيکلد  ڼۍحجا د  

  ٠٧٠٣٦١٨٦٦٠                                   ټيلفون
  matiullah@irafg.org          برښنا ليک
     www.islamic-relief.com                 ويب پاڼه

www.irafghanistan.org                                               
                       

(ADA) ولنهټ ييايختاپر افغان   
( رآم يتيوال پرست سر ازيامت انور (   

 ،ګنڅ تر دفتر کندهار وناماي د کور، اهللا احمد یحاج د ه،يناح٦
آندهار ،ېدږن ته جومات سره  

  ٠٧٠٠٣٢٠٣٤٦                                       ټيلفون
                                       ٠٧٠٧٣٣١٩٥١  
  ada.kandahar@ada.org.af    برښنا ليک
  www.ada.org.af                    ويب پاڼه

(PAN) آژانس يخبر پژواک  د 
ميند احمد ريبش   

  ٠٧٩٩٨٠٦٥٠٨                                      ټيلفون
                                      ٠٧٠٨١٩٨٤٥٩  
  bashir.naadim@googlemail.com     برښنا ليک
  www.pajhwok.com               ويب پاڼه

(NDI) وتيتيانست کيټموکراد یمل ېچاروک والوړين په   
( رامونوآمرګپرو وزيا مهيس د عساط عمر محمد (   

ارښ ینو،يرګقونسل هړز هند د جومات،سور  
  ٠٧٩٩٨٢٨٠٦٢                                     ټيلفون

  msatee@ndi.org                 برښنا ليک
  www.ndi.org                       ويب پاڼه

آميسيون خپلواك خدمتونو ملكي او اصالحاتو داريا د  
(IARCSC)   

( سير يوغل اهللا زيعز (   

آندهار ،ګنڅتر استير وانانوځ او کلتور د دروازه، هرات د  
  ٠٧٠٣٣٣٣٩٥٣                                    ټيلفون

  www.iarcsc.gov.af             ويب پاڼه

موسسه نومتوخد يي ايختاپر او يیايروغت د افغان د  
(AHDS)   

( آمر يتيوال یرحمانز رحمن ضيف (   
آندهار،شاه کابل،سړک کال پاتود   

  ٠٧٩٩٦٠٦٦٩٧                                 ټيلفون
                                 ٠٧٩٩٣٣١٧٢٨  
  nasreen.barakzai@yahoo.com  برښنا ليک

                                  drf_r@yahoo.com    
  www.ahds.org                           ويب پاڼه

(AHRO) سازمان ونحقو يبشر د افغانستان د   
يروف زمان محمد   
آندهار ،سړک ومياستدد  بازار، کرزد  مخامخ، ته دفتر روشن  
  ٠٧٨٨٨٨٦٩٣٥                                ټيلفون

                                ٠٧٠٠٠٦٢٦٣٧  
  zaman_raofi@yahoo.com          برښنا ليک
                       zaman.raofi@gmail.com    
  www.ahro.af                 ويب پاڼه

 
(AIHRC) ونيسيکم خپلواک حقونو يبشر د افغانستان د   

( آمر زيا مهيس پروگرام د ینورز عبدالقادر (   
هيناح ٦ ،ته دنحيلو روغتون سيرويم د ،سړک داود ديشهد   

  ٠٧٠٠٣٠٥١١٧                                  ټيلفون
                                  ٠٧٩٩٣٩١١٥٦  

                                     ٠٠٨٨٢١٦٢١٠١٤٥٧٥  
  kandahar@aihrc.org.af                برښنا ليک

                                aihrc_k@yahoo.com    
  www.aihrc.org.af             يب پاڼهو

(WADAN) اداره هيريخ لپاره اختياپر د افغانستان د   
( یکوونکور انسجام احمد بيمج (   

  مخامخ ته ېدرواز یعموم پارک یغاز د ،٣ شميرهکورد 
  ٠٧٠٠١٩٠٩٩٨                                  ټيلفون

                                  ٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨  

  inayatniazi2000@yahoo.com        برښنا ليک
                                       info@wadan.org    
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  www.wadan.org                 ويب پاڼه

همغږۍټولنه د د افغانستان او بلوچستان يځديلواو  سويل  د  
(SWABAC)   

( یکوونکور انسجام يياجرا محمد جان ريانجن (   
 ودونو د شبختخو د وروسته، نه جومات سور ک،ړس هرات د

ارښ ینو،ېدږن ته تاالر  
  ٠٧٩٩٠٨٨٠٣٦                                   ټيلفون

                                   ٠٧٠٠٣٠١١٠٥  
                                               ٠٧٩٩١٤٧٤٠٠             
  swabac@yahoo.com                    برښنا ليک
                                  swabac@gmail.com    

 
دفتر د خوندي ساتنې ادارو يرحکومتيغ د افغانستان د  

(ANSO)   
( دفتر زيا مهيس سويل د )   
ANSO  دفترسيمه ايز د   

  ٠٧٠٠٤٩٢٥٥٠                                 ټيلفون
                                 ٠٧٩٦٦٨٨٤١٦  

  south2@afgnso.org        برښنا ليک
                                 south@afgnso.org      

  www.afgnso.org              ويب پاڼه

(CHA) یهمکار -اداره هغږۍ د مرستوبشري  د   
( آمر فترسرپرستد د   عبدالقاهر (

شاه کابل،ېدږن ته جومات اهللا بيحب یحاج د ،٥٨٣٠ کورد   
  ٠٧٠٠٣٠٨٤٧٠                                    ونټيلف

                                    ٠٧٨٧١٠٢٥٥٥  
  qandahar@cha-net.org                 برښنا ليک
  www.cha-net.org              ويب پاڼه

(HAFO) برابرولوموسسه دو اوياسانت او مرستو يبشر د   
( اليمرست آمر زيا مهيس د صفآ ديس (   

باغ منزل ن،يمعلم کارته  
  ٠٧٨٨٥٦٢٧٨٣                                ټيلفون

                                ٠٧٨٧٠٦٤٠٦٤  
  kandahar@hafo.org         برښنا ليک

                                   sarabi@hafo.org    
  www.hafo-int.org          ويب پاڼه

(BRAC) هيټکم ايپرمخت د ويکل د شيد لهګبن د   

( آمر زيا مهيس آزاد نيالد یمح (   
بازار کرزد ،شاه کابل ،ېدږن ته دفتر تاتيهب د  

  ٠٧٠٧٣٠١٢٧٣                               ټيلفون
                               ٠٧٠٠٦٥٣٣٨٠  
  azadbrac@yahoo.com              برښنا ليک
                   zamanbracbep@yahoo.com    
  www.bracafg.org           ويب پاڼه

(TF) موسسه ډرفنټي د   
( یکونکور انسجام زيا مهيس یکرول کيريپ (   

  ٠٧٠٧٨٧٩٩١١                                ټيلفون
  dmt-kandahar-ac@tearfund.orgبرښنا ليک
           dmt-kandahar-pm@tearfund.org    
   www.tearfund.org        ويب پاڼه

(UNWHO) سازمان والړين ايروغت د   
( یکوونکور انسجام کامواک اهللا رحمت (   

ارښ ینو،ېدږن ته روغتون سيرويم حصه، ٠١ 
  ٠٧٠٠٢٩٠١٧٥                            ټيلفون

  Kamwakr@afg.emro.who.int  برښنا ليک
  www.emro.who.int/Afghanistanويب پاڼه

 
(SDO) موسسه يياختياپر يسنائ د   

زاده یحاج خان قاسم (آمر)   
مخامخ ته دفتر وناماي د ،یلورالرڅ مسلمد   

  ٠٧٥٢٠٥٤٢٠٣                           ټيلفون
      kandahar.sdo@gmail.com    برښنا ليک
  www.sanayee.org.af             ويب پاڼه

(WAA) مؤسسه ېوالي د وښځ د   
( يرهمد يادار مايس (   

 د خواجک بابا سړک، څلورمه ناحيه
 

 (DAIL) استير ۍمالدار او اوبولگولو ،ېکرن د   
( سير ینعمت یعبدالح یحاج (   

 آندهار
  ٠٧٩٩٠١٢٦٠٩                         ټيلفون

                         ٠٧٠٣٥٠٣٦٢١  
                                     ٠٧٠٠٤٩١٩٧٣                

(Radio Killid) ويډرا ديکل د   
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آزاد احمد نثار (آمر)   
،ټوا خان جان محمد یغاز ،ېدږن ته جومات حارث بن ديز د   

ارښ ینو،ته شا لمستونيم  UN 
  ٠٧٩٧٩٠٩٠٢٠                           ټيلفون

                           ٠٧٧١٠٨٨٨٨٨  
  n.azaad@killid.com              برښنا ليک

                         n.ayubi@killid.com      
  www.killid.com                     ويب پاڼه

(DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   
( سيرئ شاه احمد نريانج (   

  ٠٧٨٧٧٤٢٦١٨                         ټيلفون
 

(KU) پوهنتون کندهار د   
( سير پوهنتون د ليطوطاخ (   

  ٠٧٩٩٣٠٥٤٧٨                         ټيلفون
                         ٠٧٠٠٣١٨٩٣٢    

(SCI) لستانګان - دفتر ېساتن يخوند د ماشومانو د   
( آمر يتيوال ړپوړیلو صابر وسفي محمد (   

ارښ ینو،هيناح مهږشپ ،ېدږن ته جومات سور  
  ٠٧٠٠٣٠٤١٣٨                           ټيلفون

       msabir@savechildren.org     رښنا ليکب
   www.savethechildren.org.uk  ويب پاڼه

www.savechildren.org                            

(MC) موسسه والهړين  کارپس يمرس د   
( ريمد ړپوړیلو قواوو يبشر او يدارا د مومن عبداهللا (   

  ٠٧٩٣٥٠٥٧٠٠                                ټيلفون
                                ٠٧٠٠٣٧٥٦٦٧  

                                            ٠٧٩٩٧٧٩٣٧٨      
  برښنا ليک

  amomen@af.mercycorps.org    
  www.mercycorps.org                 ويب پاڼه

(FAO) اداره هنېآر او خوراک د ملتونو روګمل د   
( ريمد نيالد صالح (   

آندهار ،هيناح ۶ ته، يځخت جومات سرهد   
    ٠٧٠٨٨٩٥٨٠٨                                ټيلفون

  Salahuddin.Khan@eirp-afg.org         برښنا ليک
                               faoaf-Kandahar@fao.org    

   www.fao.org                         ويب پاڼه

(UNHCR) يشنريکم يعال والوډک د ملتونو روګمل د   
( سير دفتر زيا مهيس د جلف متريد (   

ارښ ینو،هيناح مهږشپ) ېدږن ته وميدياست( کور جان یموس د  
  ٠٠٤١٢٢٧٣٩٧٥١٠                           ټيلفون

                                 ٠٧٠٠٣٠١٢٦٦  
                                    ٠٠٨٨٢١٦٥١١٢١٦٢٤  

  ٠٠٤١٢٢٧٣٩٧٥١١                           فکس
  jelev@unhcr.org             برښنا ليک

                                 AFGKD@unhcr.org    
  www.unhcr.org               ويب پاڼه

 د په وړاندې مويجرا او توکو يې نشه د ملتونو روګمل د
    (UNODC)دفتر ېمبارز 

 ( یکوونکور انسجام يتيوال یفضل محمد فضل (   
آندهار،ارښ ینو،هيناح ٦ ،ېنږد ته چوک مسلم  
  ٠٧٩٧٢٢٣٣٣٥                                 ټيلفون

  Fazal.mohammad@unodc.org         برښنا ليک
   www.unodc.org                   ويب پاڼه

(NSP/PMU) هيټکم سالکاره رامګپرو وستونيپ یمل د   
( آمر يتيوال یوبيا شاه موريت ريانجن (   

آندهار، مخامخ ته لټهو قندهار شاه آابل د ناحيه، همږشپ  
  ٠٧٩٩٧٢٢٦٠٣                                     ټيلفون

              برښنا ليک
kandahar@nspafghanistan.org                     

           www.nspafghanistan.org    ويب پاڼه

(Nye) دفتر ېشنيو ۍندګړ د ین د   
( آمر دفتر د خان اهللا امان (   

کړس جومات بيحب یحاج د خواجه، ده  
  ٠٧٩٩٦٩٧٧٠٤                                ټيلفون

  amanullah_nawabi@yahoo.comبرښنا ليک
             www.nyeexpress.com     ويب پاڼه

(HI) موسسه نړيواله کپډيهن د   
( سير ولوټ د داس اروند (   

ته شمال جومات سرهد  ،ښار ینو ه،يناح ړۍلوم  
  ٠٧٠٠٢٩٠٦٤٧                                 ټيلفون

                                 ٠٧٠٥٨١٣٤١٤     
  kdhcoordinator@hiafgha.org      برښنا ليک

                              kdh-hss@hiafgha.org    
  www.handicap-international.org       ويب پاڼه
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(HOPE) موسسه والهړين هوپ د   
( لومسؤ کوړيا د دممح اختر (   

) ېدږن ته پارک يغاز د( کړس يعموم پارک د يغاز د
ارښ ینو ،هيناح مهږشپ  

  ٠٧٠٠٣٠١٣٨٧                                 ټيلفون
  www.af.hopeww.org                   ويب پاڼه

(DAO) موسسه اختياپر او ايتړو د   
( ريمد  د اړيکو فيعبدالط ظيحف (   

آندهار ،خواته مبارک ېقخرد  ،١سکتور  
  ٠٧٧٨٨٣٦٦٤١٤                             ټيلفون

  info@daoafghanistan.org          برښنا ليک
  www.daoafghanistan.org          ويب پاڼه

(TdH) دفتر هوميس ديس يرټد   
( یکوونکور انسجام ېپروژ د محمد تاج ډاکټر (   

جومات سره  
  ٠٧٠٠٣٠٢٦٧٧                                ټيلفون

                        ٠٠٨٧٠٧٦١٦٣٨٧٦٠  
    mchkandahar.drtaj@hotmail.com  برښنا ليک

           assad.ullah1284@hotmail.com  
         www.tdh.ch                ويب پاڼه

پالوی یوندمرست ملتونو روګمل د لپاره افغانستان د - وناماي  
(UNAMA)   

( مشر دفتر د دروفيح عبدالصمد (   
ارښ ینو،هيناح ۶ ،ېدږن ته وميستد هارکندد   

    ٣٢٠٥                                        پوست بکس
  ٠٧٠٠٠٩٣٨٥٦                              ټيلفون

  khaydarov@un.org      برښنا ليک
    www.unama.unmissions.org   ويب پاڼه

قوصند ړمالت د ماشومانو د ملتونو روګمل د - سفيوني  
(UNICEF)   

 آندهار
  ٠٧٩٨٥٠٧٥٧٠                              ټيلفون

 kandahar@unicef.org    برښنا ليک
                                   kabul@unicef.org    

  www.unicef.org              ويب پاڼه

  کندز

 ېرغون بيا او چلولو يسكلبا د لپاره معيوبينو افغان د - ابرار
(AABRAR)  موسسه يتفريح  

( ینکوکوور انسجام يمه ايزس خالد محمد (   
  ٠٧٠٠٦٢٠٠٢٥                                ټيلفون

  khalid.aabrar@gmail.com          برښنا ليک
  www.aabrar.org             ويب پاڼه

(CCA) مرکز ويهمکار د لپاره افغانستان   
یکاشف یموس (آمر)   

مرکز ارښ د  
  ٠٠٨٨٢١٦٢١٢٨٠٦٥٩                      ټيلفون

  sarwarhussaini@aol.com          برښنا ليک
  www.cca.org.af             ويب پاڼه

(PAN)  آژانس يخبر پژواکد   
سرفراز نيعبدالمت   
  ٠٧٩٩٣٩٥٠٠٥                               ټيلفون

                               ٠٧٠٨١٩٨٢٢٠        
  sarfraz.afghan@gmail.com       برښنا ليک
  www.pajhwok.com         ويب پاڼه

(NDI) وتيتيانست کټيموکراډ یمل ېچاروک والوړين په   
( زآمريا مهيس رامګپرو د نصرت هارون محمد (   

مخامخ ته ان.یت.ام خوا، يښ ،سړک مخابرات د  
  ٠٧٩٨١٨٤٨٢٠                             ټيلفون

  hnasrat@ndi.org         برښنا ليک
  www.ndi.org               ويب پاڼه

آميسيون خپلواك خدمتونو ملكي او اصالحاتو اداري د  
(IARCSC)   

( سير حامد ليعبدالجل (   
 چهل د مخامخ، ته ېمدرس تخارستان ک،ړس زر نيسپد 

هڅکو دخترانو  
  ٠٧٩٩٥٤٧٩١٧                              ټيلفون

  www.iarcsc.gov.af       ويب پاڼه

(AIHRC) ونيسيکم خپلواک حقونو يبشر د افغانستان د   
( آمر زيا مهيس پروگرام د یريام اهللا اتيح (   

کندز،ارښ سردوره  
  ٠٧٩٩٢١٢٨٤٥                                   ټيلفون

                                   ٠٧٩٩٢١٢٨٩٥  
                                               ٠٧٥٥٥٠٣٨٥٣           
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  hayatullah_amiry@yahoo.com     برښنا ليک
                                kunduz@aihrc.org.af    

  www.aihrc.org.af                          ويب پاڼه

 روزنيز او ښوونيز لپاره نجونو او وښځ وزلويب د افغانستان د
(ECW)  مرکز 

( هسير قانع ملکه (   
بندر کابل د ه،څکو ېخان قهوه د  

  ٠٧٩٩٣٢٣٣٠٩                                      ټيلفون
                                       ٠٧٩٩٢٠٦٦٠٤  
  arezo_qanih@yahoo.com    برښنا ليک

 
 (WADAN) اداره هيريخ لپاره اختياپر د افغانستان د   

( یکوونکور امانسج زيا مهيس محمد خان (   
 ته شنياست زونيتلو کندز د ه،يناح ١ ،سړک ٣ ،١٣٧٩ُ کور
ېدږن  

  ٠٧٩٩٢١٤٦٨٢                                    ټيلفون
                                    ٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨  
          برښنا ليک

                                         info@wadan.org    
  www.wadan.org                 ب پاڼهوي

(CFA) صندوق نړيوال ماشومانو د افغانستان د   
( ريمد ياتيعمل الرحمن بيحب (   

 يېليلد  نجونو د ،سړک ېسيل تخارستان د ،یکل ٢  ،٧٣٢کور
شا تر  

  ٠٧٨٩٣٩٩٥٦٤                                     ټيلفون
        برښنا ليک

hrahman@afghanistan.childfund.org             
  www.childfund.org             ويب پاڼه

(IHSAN) هيټکم خپلواکه نوتومخد يبشر د   
( مسوول دفتر زيا مهيس د فيحن (   

کندز،،بندر آباد خان د ک،ړس خواجان ديس د  
  ٠٧٩٩٣٩٠٠٨٧                                   ټيلفون

  ihsan_org@yahoo.com    برښنا ليک
 

 (BRAC) هيټکم ايپرمخت د ويکل د شيد لهګبن د   
( امر زيا مهيس نيحس مفضل محمد (   

سړکد شيرخان د ليسې  ، ٢٨٨/ کوڅه مخابراتد   
  ٠٧٠٠٤٢٨٠٩٥                                  ټيلفون

                                  ٠٧٠٠٦٥٣٣٨٣  
   mofazzol@yahoo.com    برښنا ليک

                 hakim_bd@yahoo.com               
              www.bracafg.org    ويب پاڼه

(PRB) موسسه يب آر يپ د   
( ريمد ددفتر حونيج اسد (   

نوآباد،باغ  ناشر د   
          ٠٧٩٩١٣٤١٥٠                                 ټيلفون

  prbkunduz@yahoo.com               برښنا ليک
  www.prb.org.af                ويب پاڼه

(UNWHO) سازمان والړين ايروغت د   
( ريمد زيا مهيس ويپول د ینظراحمد (   

کور یظاهر د ،سړک ۍفروش یچا د حصه، ٠٤ 
  ٠٧٩٩٢١١٠٨٣                                    ټيلفون

  AhmadiA@afg.emro.who.int          برښنا ليک
                         Nazarahmadi@yahoo.com    
      www.emro.who.int/Afghanistan   ويب پاڼه

(CPAU) ولنهټ ويهمکار د لپاره ېووالي او ېسول د   
خان اهللا فيس (د اړيکو مسوول)   

د  ه،څکو قصاب رجب موحرم د ه،يناح هميدو ،١١٢٦ کور
کور عبدالمطلبد  شا، تر جومات یعل حضرت  
  ٠٧٨٥١٥٣٦٠٦                                 ټيلفون

  www.cpau.org.af             ويب پاڼه

(SCA) هيټکم نډيسوافغانستان لپاره د  د   
( مسول يادار دفتر زيا مهيس د ماقيا عبدالقادر (   

هيناح ٣ ،سړک ولوڅخر یاچ د  
  ٠٧٩٩٢٣٤٩٣٧                               ټيلفون

                               ٠٧٨٩١١٠٨٦١  
                                           ٠٧٥٥٥٠٥٣٨٦          

                                  ٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٠٠٣٥٤  
  Qadeer.imaq@sca.org.af          برښنا ليک

                          obaid.faqir@sca.org.af    
    www.swedishcommittee.org      ويب پاڼه

(GRSP) رامونهګپروا یمرستندو ويکلد  یغزن د   
( آمر يتيوال ینعمت محمد سردار (   

هيناح ١ ،سړک ۍاروالد ښ ،١٤٧٣ کور  
  ٠٧٩٩٢٠٥١١٥                             ټيلفون

inayatniazi2000@yahoo.com
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                             ٠٧٧٧٩٠٠٢٦٧  
     برښنا ليک
  www.grsp.af               ويب پاڼه

(NRC) پالوی ېنارو د لپاره والوډک د   
( هولمسو يادار ۍاحمدز مايس (   

سړک کوه روزيف د  
  ٠٧٩٩٧٩٧٧٤٦                           ټيلفون

                           ٠٧٨٧٠٦٢٦٣٠  
                            ٠٠٨٨٢١٦٣٣٣٤٠١١١٨  

  mustafa@nrcafpk.org           برښنا ليک
                     icla.pcaf٣@nrcafpk.org    
  www.nrc.no                           ويب پاڼه

(DAIL) استير ۍمالدار او اوبولگولو ،ېکرن د   
( سير کزادين زيعبدالعز (   

  ٠٧٩٩٥٦٤٩١٨                                ټيلفون
                                            ٠٧٩٩٢٠٠٧٠١                     
                                            ٠٧٩٩٢٨١٤٦٨  

  a.naikzad@yahoo.com             برښنا ليک
 

 (DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   
( سيرئ فيشر محمد نريانج (   

  ٠٧٩٩١٨٢٣٨٥                              ټيلفون
 

 (KU) پوهنتون کندز د   
( سير پوهنتون د تالش عبدالقدوس یقاض (   

  ٠٧٩٩٢١٢٩٨٠                              ټيلفون
 

 (KRA) سازمان ېارغونيب د کندز د   
( سيرئ اقتاش محمد غالم (   

نهيم خان خوشحال شا، تر ټېارگود ښ ظفر شاداب د  
  ٠٧٨٦٥٧٠٧٤٠                                ټيلفون

                                ٠٧٧٧٨٧٦٠١٥  
  kra_afg@yahoo.com    برښنا ليک

 
 (MC) موسسه والهړين  کارپس یمرس د   

( آمر پروگرام د یرسول قيتوف (   
  ٠٧٩٣٥٠٦٣٦٥                                ټيلفون

                                ٠٧٩٩٢٠٣٧٩٤  
                                            ٠٧٠٧٤٢٠٤٥٨                    

  trasooli@af.mercycorps.org      برښنا ليک
  www.mercycorps.org                ويب پاڼه

(FAO) اداره هنېآر او خوراک د ملتونو روګمل د   
( ريمد يزيعز اهللا عباد (   

سړک کندز کابلد  ،سه درک یديشه د  
  ٠٧٠٠٥١٥٥٢٧                              ټيلفون

                              ٠٧٠٧٤٥٥٦١٠  
                                 ٠٠٨٨٢١٦٤٣٣٣٩٣٦٢  

  Ebadullah.Azizi@fao.org          برښنا ليک
                      FAOAF-Kunduz@fao.org    

  www.fao.org                              ويب پاڼه

(UNHCR) يشنريکم يعال والوډک د ملتونو روګمل د   
( محافظوي آمرلوړپوړی  یميسل داود (   

هيناح ٤ بندر، صاحب امامد  ،کسړ سرحوضد   
  ٠٧٠٠٥٠١٨١٨                                 ټيلفون

                                    ٠٠٨٨٢١٦٥١١٣٩٨٩٥  
  salimi@unhcr.org            برښنا ليک
  www.unhcr.org                ويب پاڼه

(NSP/PMU) هيټکم سالکاره رامګپرو وستونيپ یمل د   
( آمر يتيوال قربان ديس ريانجن (   

هيناح هميدر ،ړانگ   RRD د 
  ٠٧٩٩٣٢٧٥٢٧                                 ټيلفون

  kunduz@nspafghanistan.org      برښنا ليک
  www.nspafghanistan.org            ويب پاڼه

سازمان ييروغتا - او يپ يټ يټن لتيه د  
(HealthNet-TPO)   

( ريمد يادار او يمال حضرت المغ (   
 شا، تر جومات یسنگ یحاج د ،سړک یسنگ یحاج د ،٧کور
هيناح ٣  

  ٠٧٨٩٨٨٠٦٦٢                                 ټيلفون
                                 ٠٧٨٩٨٨٠٦٦٢  

  ٠٧٨٩٨٨٠٦٦٣                                 فکس
     برښنا ليک

                            drfmsaleh@yahoo.com    
  www.healthnettpo.org                  ويب پاڼه

(GIZ/BEPA) رامګپرو وړک زده ياساس د ديز ټي يدج   
( ريمد زيروزن زيا مهيس ييايآر وبيا محمد (   

grspkunduz14@gmail.com 

hazratghulam1966@yahoo.com
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کندز،کړس کرو زده لورو دکندز، TTC 
  ٠٧٩٩٣٩٤٦٨٤                                  ټيلفون

                                              ٠٧٧٧٩٠٠٣٨٠          
  ayub.aryayee@yahoo.com         برښنا ليک
  www.bepafg.com            ويب پاڼه

مرستندوی پالوی ملتونو روګمل دلپاره  افغانستاند  – وناماي  
(UNAMA)   

( مشر دفتر د بارنيار اليگبر (   
بندر صاحب امام د ه،څکو ولوڅخر  یدچا  ه،څکو ٣ 

  ٣٢٠٥                                       سپوست بک
  ٠٧٠٠٢٨٦٣٠٨                               ټيلفون

  iribarne@un.org            برښنا ليک
  www.unama.unmissions.org        ويب پاڼه

قوصند ړمالت د ماشومانو د ملتونو روګمل د - سفيوني  
(UNICEF)   

  ٠٧٩٨٥٠٧٣٩١                                 ټيلفون
  kabul@unicef.org           برښنا ليک
  www.unicef.org              ويب پاڼه

  آنر
 ېرغون بيا او چلولو بايسكل د لپاره معيوبينو افغان د - ابرار

(AABRAR)  موسسه يتفريح  
( ريمد ېينړيڅ د عام زار (   

  ارښ آباد اسعد د
    ٠٧٧٢١٥٩٤٨٧                                لفونټي

    aabrar_jalalabad@yahoo.com   برښنا ليک
  www.aabrar.org             ويب پاڼه

(BEA) ېړک زده ياساس لپاره افغانانو د   
( سرپرست دفتر د وقار  اهللا غالم (   

ړکن،ارښ آباد اسعد د ،ارکرم یکل هجرتد   
       ٠٧٥٦٥٢٠٠٢٨                               ټيلفون

                                ٠٧٠٠٦٤٣٥٩٣  
                                            ٠٧٠٠٦٤٣٥٩٤     

                                   ٠٠٨٨٢١٦٥٠٢٦٣٥٣٦   
  najeebnur@hotmail.com           برښنا ليک

 
 (OMAR) موسسه ېارغونيب او ۍپاک نيما د اومر د   

( آمر زيا مهيس گل جنت (   
 اسغد د، الهيکر ،څنګ تر انکټ لويت د زرافشاند  ،سړک چغان
ړکن،ارښ آباد  

  ٠٧٠٠١٦٠٧٠٧                                ټيلفون
                                ٠٧٠٠٠٧٩٨٨٢  
  cbddmining@gmail.com            برښنا ليک
  www.omar.org.af           ويب پاڼه

(IHSAN) هيټکم خپلواکه متونوخد يبشر د   
( مسوول دفتر زيا مهيس د سيق ريانجن (   

ارښ آباد اسعد د،،بازار لګنور  
  ٠٧٠٠٦٠٣٠١٠                               ټيلفون

  ihsan_org@yahoo.com           برښنا ليک
 

 (DAIL) استير ۍمالدار او اوبولگولو ،ېکرن د   
( سير محصل یحاج (   

ړکن،ارښ آباد اسغد د  
  ٧٠٠٦٤٢٤٠٠٠                                ټيلفون

                                            ٠٧٠٧٠٣٠٠٧١  
                                            ٠٧٠٠٦٤٠٧١٤  

  mohasl.kunar@yahoo.com       برښنا ليک
 

 (DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   
داريب نيالد نيام   
ارښ آباد دعاس د، ،تر شا دفتر تيوالد   

  ٠٧٩٩٢٠٨٩٤٦                                  ټيلفون
  Aminuddin.baidar@mrrd.gov.af    برښنا ليک

 
 (DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   

( سيرئ جعفر محمد (   
ارښ آباد اسعد د  

  ٠٧٠٠٣٢٦٦٥٧                                  ټيلفون
 

 (NSP/PMU) هيټکم سالکاره رامګپرو وستونيپ یمل د   
( آمر يتيوال مهمند زمان ريانجن (   

ړکن،ارښ آباد اسغد د ،سړک ليمندوخد   د RRD ،ننه د فترد د 
  ٠٧٠٠٦١٣٣١٥                                    ټيلفون

  kunar@nspafghanistan.org           برښنا ليک
  www.nspafghanistan.org               ويب پاڼه
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مرستندوی پالوی ملتونو روګمل د لپاره افغانستان د - وناماي  
(UNAMA)  

( مشر دفتر  د یدرزيح ازيا (   
ړکن،ارښ آباد دعاس د،آباد اسعد،باغ ساالر  

    ٣٢٠٥                                             پوست بکس
  ٠٧٠٠٤٧٦٤٣٥                                        ټيلفون

  haiderzai@un.org             برښنا ليک
   www.unama.unmissions.org           ويب پاڼه

  لغمان
 ېرغون بيا او چلولو بايسكل د لپاره معيوبينو افغان د - ابرار

(AABRAR)  موسسه يتفريح  
( ینکوکوور انسجام يمه ايزس اليس اهللا عزت (   

  ارښ ترالمهم د
  ٠٧٧٨٥٨٥٤٦٢                           ټيلفون

  azat_sahil@yahoo.com        برښنا ليک
  www.aabrar.org        ويب پاڼه

  رامونهګروپ يیروغتا لپاره افغانستان د – نايس ابن
(IbnSina-PHPA)    

( آمر ېپروژ د   قاهر (
مهترالم )ګنڅتر یولسوال یا قرغه د( یا قرغه  
  ٠٧٠٠٦٢٩١٣٦                             ټيلفون

  d_qahir@yahoo.co                 برښنا ليک
 

 (ADA) ولنهټ ييايختاپر افغان   
( آمر يتيالو یالغن عبد (   

ګنڅ تر استيرد  چارو د وښڅ د ار،ښ مهترالم ار،ښ ینو  
  ٠٧٩٧٢٦٥١٢٥                                      ټيلفون

                                      ٠٧٧٢٨٨٥٢٨٤  
                     برښنا ليک
  www.ada.org.af                   ويب پاڼه

(IHSAN) هيټکم خپلواکه تونوخدمي بشر د   
( لمسوو دفتر زي مهيس د ثيل (   

لغمان، بازار مهترالم د  
  ٠٧٠٠٦٠٣٠٥٠                                   ټيلفون

  ihsan_org@yahoo.com                برښنا ليک
 

 (SCA) هيټکم نډيسوافغانستان لپاره د  د   
( مسول يادار يليخ ثمر اعظم گل (   

مهترالم ،قلعه نگاريلد ا قلعه، خانويش د بنده، آغا  
  ٠٧٠٠٦٩٦٨٥١                                 ټيلفون

                                 ٠٧٩٩٠٣٦٥٢٢  
  azam.samarkhelay@sca.org.af  برښنا ليک
  www.swedishcommittee.org         ويب پاڼه

(DAIL) استير ۍمالدار او اوبولگولو ،ېکرن د   
( سير یداودز لياسمع محمد (   

  ٠٧٠٠٦٠٣٩٧٠                                ټيلفون
                                     ٠٧٩٨٩٩٧٦٩٩  

                                                 ٠٧٩٩٠٥٣٤١٢                  
  ismail_dawlatzai@yahoo.com        برښنا ليک

 
 (DRRD) استير ايپراخت او نېارغويب د ويکل د   

( سيرئ داريب نيالد نيام (   
  ٠٧٩٩٢٠٨٩٤٦                                      ټيلفون

 
 (DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   

ليخ جبار جعفر محمد   
  ٠٧٠٠٦٤٢٤٢٦                                        ټيلفون

  Moh.jabarkhel@mrrd.gov.af              برښنا ليک
 

 (NSP/PMU) هيټکم سالکاره رامګپرو وستونيپ یمل د   
( آمر يتيوال رياکس ونيهما محمد ريانجن (   

ېنږد ته باغ سراج قلعه ،سړک کارتې نيمامور د ار،ښ ترالميم  
  ٠٧٩٩١٧٨٢٩٤                                         ټيلفون

  laghman@nspafghanistan.org            برښنا ليک
  www.nspafghanistan.org                    ويب پاڼه

  لوګر
(MRCA) کورسونه ېارغونيب ييروغتا د لپاره افغانانو د   

( سير دفتر زيا مهيس د اريخالق محمد ريفق (   
  علم پل ،مخامخ ته کور يوال د

  ٠٧٩٩٨٣٤٥٨٥                                      ټيلفون
                                      ٠٧٠٠٩٢٩٦٥٦  
  fkhaliqyar@gmail.com           برښنا ليک
  www.mrca-asso.org                        ويب پاڼه

(CoAR) همغږي مرستو د لپاره افغانانو د   
( آمر ېپروژ د وردک ميرح محمد (   

 ٣ علم پل،ېنږد ته ۍودان محبسد  ،سړک

ghani68@hotmail.com
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  ٠٧٧٨٦٤٧٨٤٤                                       ټيلفون
  coar_kbl@yahoo.com                       برښنا ليک
  www.coar.org.af                               ويب پاڼه

 
(WADAN) اداره هيريخ لپاره اختياپر د افغانستان د   

( یکوونکور انسجام احمد گل (   
علم پل ،شا تر تيمارک نيلود د  

  ٠٧٩٩٠٥٨٠٧٤                                  ټيلفون
                                  ٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨  
    info@wadan.org                          برښنا ليک
    www.wadan.org                           ويب پاڼه

(IRC) هيټکم والهړين ېژغورن د   
( آمر زيا مهيس   نوراهللا (

علم پل ،نږدې ته دفتر يتيامن سويپولد  ،سړک ولوڅخر لرګيو د  
  ٠٧٩٣٤٠٠٨٥٣                                   ټيلفون

                                   ٠٧٩٣٤٠٠٨٥٨  
                                               ٠٧٩٣٤٠٠٨٥٢                       

 ليکبرښنا
Noorulhaq.Saqib@afghanistan.theirc.org  
Karima.Ghafury@afghanistan.theirc.org              

    www.theIRC.org            ويب پاڼه

 (AABRAR) بايسكل د رهلپا معيوبينو افغان د - ابرار 
موسسهيتفريحې رغون بيا او چلولو   

( یکوونکور انسجام زيا مهيس   انورالحق (
رګلو ،علم پل  

  ٠٧٧٢٢٧٩٥١٠                                   ټيلفون
  anwarulhaq@aabrar.org.af        برښنا ليک
  www.aabrar.org             ويب پاڼه

(AWSE) موسسه يمياوتعل یخدمات  لپاره وښځ د افغان د   
نهيام   
يولسوال ېآغ محمد د  

  ٠٧٩٦١٠٦٧٣٠                                ټيلفون
  awse_g@yahoo.com                 برښنا ليک
  www.awse.org.af                        ويب پاڼه

(DAIL) استير ۍمالدار او اوبولگولو ،ېکرن د   
( سير یموسو یسيع محمد ديس (   

  ٠٧٩٩٠٤٤١٦٠                             ټيلفون

                               ٠٧٥٢٩٠٠٢٣  
                                         ٠٧٠٨٢٩٧٨٧٠                 

(DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   
  عبدالغفور

رګلو،ارښ لوگرد  ،سړک متره ٤٠ جومات جامع د  
    ٠٧٠٠٠٤٧٥٢١                                          ټيلفون

  Ghafoor_rrd@yahoo.com               برښنا ليک
 

 (NSP/PMU) هيټکم سالکاره رامګپرو وستونيپ یمل د   
( آمر يتيوال خان ظفر ريانجن (   

مخامخ ته ېسيل عمرفاروق ضرتد ح علم، پل  
  ٠٧٩٩٣٧١٠٠٤                                    ټيلفون

  logar@nspafghanistan.org            برښنا ليک
  www.nspafghanistan.org               ويب پاڼه

(CDU) اداره ودانوولو د واديه د   
ونيهما ديس   

  ٠٧٨٦٥٠٠٦٢٥                                     ټيلفون
  cduafghan@yahoo.com                  برښنا ليک

                                cdcafghan@gmail.com    
  www.cduafghan.org                         ويب پاڼه

  ننګرهار
فدراسيون يوالړن ولنود ټ ېمياشت ېسر او صليب سره د  

(IFRC)   
( پرست سر دفتر د احمد افتخار (   

 د ARCS مخامخ ته استيرعامې روغتيا  د ،ړګان فترد د
  ٠٧٠٠٦٠٣٥٧٤                                     ټيلفون

  www.arcs.org.af                  ويب پاڼه

  اداره یساتن د ۍدانرج او ېارغونيدب په افغانستان مې  – ايِار
(AREA)   

 د ،یاځ تم روټمو د ېکام د، آباد جالل، دفتر سيمه ايز اکبر د
کړس ېميس يځخت  

  ٠٧٧٢٢٧٩٧٨٢                                        ټيلفون
                                        ٠٧٧٨٨٢٩٩٦١  
  montazer_shah@hotmail.com           برښنا ليک

 
 ېرغون بيا او چلولو بايسكل د لپاره معيوبينو افغان د - ابرار

(AABRAR)  موسسه يتفريح  
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( اليمرست سير د ريعبدالنص (   
ېنږد ته تردف   ARCS د 

  ٠٧٠٠٦١١٩١٧                                      ټيلفون
  nasir_baryal@yahoo.com               برښنا ليک
  www.aabrar.org                            ويب پاڼه

(ADA) ولنهټ ييايختاپر افغان   
( سير زيا مهيس ینواريش اهللا احسان (   

 خان، اهمردش يګیر برخه، ٢ يیناح ٤ د ،سړک ٥ ،٨٤٧ کور
  شا تر لمتد با با یعل د کور، مجاهد حق فضل د

  ٠٧٩٩٧٢٢٤٠١                                ټيلفون
                                ٠٧٠٠٦٠٨٩٥٥  

                                            ٠٧٨٦٠٩٩٧٧٧           
  ada.nangarhar@ada.org.af        برښنا ليک
  www.ada.org.af                          ويب پاڼه

(ACBAR) اداره انسجام د مرستو د پارهل افغانانو د - اکبر   
( آمر زيا مهيس )   

زون لورمڅ ك،ړس لورمڅ، کور، دريم ګنڅتر فترد د  NRC د 
  رهارګنن،آباد جالل،دوآانونه آيهان سيدد 

  jalmanager@acbar.org              برښنا ليک
                    Coordination.jal@acbar.org    

  www.acbar.org                           ويب پاڼه

(PAN)  آژانس يخبر پژواکد   
یهاشم ديعبدالمع     

  ٠٧٩٩٥٤١١١٨                                 ټيلفون
                                 ٠٧٠٠٥٨٥٨٠٧  
  hashami_pajhawk@yahoo.com  برښنا ليک
  www.pajhwok.com                      ويب پاڼه

رامګپرو ېمبارز د ېاندړو په نري رنځ  د ېک افغانستان په  
(ATA)   

( یکوونکهمغږی  روغتيايي يشيقر حامد محمد (   
تورخم،هډه هړز ي، ارنوالڅ ،١٣٢٠ کور  

  ٠٧٩٩٣٣٥٢٦٠                                ټيلفون
                                ٠٧٩٩٣٦٢٦٨٠  

                                            ٠٧٩٩٣٦٢٦٦٩         
  hamid_qurishee@yahoo.com    برښنا ليک

                                ataap@brain.net.pk    
  

 (NDI) وتيتيانست کيټموکراډ یمل ېچاروک والوړين په   

( آمر زيا مهيس یالکوز سفيړ محمد (   
د زړې څارنوالۍ جومات ،ګنڅ تر گاه ديع د  

  ٠٧٩٩٣٨٢٥٩٧                              ټيلفون
  ayousof@ndi.org                          برښنا ليک
  www.ndi.org                     ويب پاڼه

آميسيون خپلواك خدمتونو ملكي او اصالحاتو اداري د  
(IARCSC)   

( هسير منصف سهينف (   
ګنڅ تر ۍرګکونسل پاکستان د مخامخ، هت روغتون اردود   

      ٠٧٠٧٠٣٠١٣٣                                        ټيلفون
  www.iarcsc.gov.af                        ويب پاڼه

(AFRANE) موسسه افرن د   
( آمر ېژورپ د رودس انيسبست (   

 د عامې روغتيا ،ېدږن هت مرکز يياييپراخت وښځ افغان د
یلورالرڅ  

  ٠٧٩٩٠٠١٦٩٥                                    ټيلفون
  afrane.jalalabad@gmail.com         برښنا ليک
  www.afrane.asso.fr                       ويب پاڼه

(BEA) ېړک زده ياساس لپاره افغانانو د   
( سير بينج نورمحمد (   

رنه ۍماسد  ،پل بهسود د  
  ٠٧٥٦٠٠١٥٠٨                                  ټيلفون

                                  ٠٧٩٩٤٩٠١٦٧  
                                              ٠٧٠٠٢٨٠٦٦٦          

  najeebnur@hotmail.com             برښنا ليک
                               nurista@brain.net.pk    

 (AHRO) سازمان ونحقو يبشر د افغانستان د   
ريمن ريانجن (آمر)   

هيناح ٤ ،برخه هدوهم  ،سړک ٢ ،٧١٦ کور  
    ٠٧٨٨٨٨٦٩٦٠                                       ټيلفون

                                              ٠٧٧٢٩١٦٣٥٣  
  ahro.ngr@gmail.com                   برښنا ليک
  www.ahro.af                    ويب پاڼه

(AIHRC) ونيسيکم خپلواک حقونو يبشر د افغانستان د   
( آمر زيا مهيس پروگرام د داريب اهللا عيرف (   

هڅکو انويبابرد  ،یلورالرد عامې روغتيا څ  
    ٠٧٩٩٣٩٤٢٨٤                                         ټيلفون
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      dr.bidar@aihrc.org.af                    برښنا ليک
          

                    aihrc.jalalabad@gmail.com    
  www.aihrc.org.af            ويب پاڼه

(WADAN) اداره هيريخ لپاره اختياپر د افغانستان د   
( آمر زيا مهيس یعل ريش (   

ګنڅ تر ټيمارک ې دويم د ه،يناح ٣ ،سړک ٣ ،١٥١٧ کور  
  ٠٧٠٠٠٤٥٣١٥                                 ټيلفون

                                             ٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨  
  yahoo.com@inayatniazi٢٠٠٠      برښنا ليک

                                      info@wadan.org    
  www.wadan.org              ويب پاڼه

سازمان مرستو وزيولنټ او يیايروغت د افغانستان د  
(AHSAO)   

باغ ديشه ريام د  
         ٠٠٩٢٣٠٠٩٥٩٦٦٢٩                              ټيلفون

  soorgull@hotmail.com               برښنا ليک
 

 (AWWD) سسه مو ېنيهوسا د لپاره وښځ د افغانستان د   
( هسير يياجرا یاکبرز لهيجم (   

ليخ یعل،یالر لورڅ عامې روغتيا د ک،ړس ړیلوم  
  ٠٧٠٠٦٣٤٠٥٤                               ټيلفون

  awwd_jalalabad@hotmail.com   برښنا ليک
                                awwd@brain.net.pk    

 

دفترد خوندي ساتنې  ادارو يرحکومتيغ د افغانستان د  
(ANSO)   

 د (ANSO) دفتر مويس ويځخت د
  ٠٧٩٩٢٤٨٣٦٢                               ټيلفون

                               ٠٧٩٨٧٧٨٠١٤  
  east@afgnso.org                      برښنا ليک

                                east٢@afgnso.org    
  www.afgnso.org                       ويب پاڼه

(NPO/RRAA) اداره ېارغونيب د ويکل د افغانستان د   
یالکوز یول شاه رينانج   
سړک يټمارکد  وويم د ،یلورالرڅ مرستوند  ،١٥٨٤ کور  

  ٠٧٠٠٦٠١٨٥٣                                 ټيلفون

                                 ٠٧٩٩٨٥٥٤٦٩  
                                             ٠٧٨٧٢٦٦١٧١       

  jro_npo@hotmail.com                      برښنا ليک
                         eng_shah_wali@yahoo.com    
 

 (ACSFO) سازمان ېمجتمعد  ېولنټ ېمدن د افغانستان د   
( آمر زيا مهيس یمسلم ميعظ (   

روغتيا  یعام د ،سړک وانيبابر د ،٣٢١ شميره کورد
رهارګنن ،آباد جالل،ریلورالڅ  

  ٠٧٩٣٥٥٩٤٢٦                                        ټيلفون
  info@acsf.af                          برښنا ليک
                                        nangarhar@acsf.af    
               www.acsf.af/www.acsf-rc.comويب پاڼه

(AIMS) اداره انسجام د معلوماتو د افغانستان د   
( آمر زيا مهيس یديمج شاکر (   

سړک ینو نه،يم رخان ه،يناح ٠٤ است،ير ايراختپ ښاري د  
    ٥٩٠٦                                                پوست بکس

  ٠٧٠٠٦٠٦٨٤٣                                     ټيلفون
  shaker.mujaddidi@aims.org.af           برښنا ليک
  www.aims.org.af                            ويب پاڼه

موسسه ېارغونيب او تونوخدم زويولنټ د لپاره افغانستان د  
(SSRA)   

( سير شکايکن ډاکټر (   
  )ترشا ېسيل يعالد  عمر ايم د( یاځ تم روټمو د چپرهار د

  ٠٧٠٠٦٠٠٧٢٩                                      ټيلفون
                                      ٠٧٠٠٦٢٥٩٧٠  
  ssra_afg@yahoo.com                     برښنا ليک

 
 (ANCB) اداره وستونيپ د مؤسسو يدولت ريغ یافغان د   

( لومسؤ کوړيا د چايپ (   
ګنڅ تر ټيمارک ې دويمد  ه،يناح ٣ ،سړک ٣ ،١٥١٧ کور  

  ٠٧٩٥٧٨٧٦٣٧                                     ټيلفون
  www.ancb.org                    ويب پاڼه

(MDC) موسسه ۍپاک نيما د يس ،يډ ،ام د   
( ريمد زيا مهيس ینواريش نظر یخدا (   

٠٤ رهيشم د کور ،یليفام ١٦ 
  ٠٧٨٨٨٨١٣٤٥                                    ټيلفون

                                    ٠٧٨٨٨٨١٣٢٤  
                                                ٠٧٨٨٨٨٠١٥٠    
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    khudainazarsheenwari@yahoo.com  برښنا ليک
  www.mdcafghan.org             ويب پاڼه

(OMAR) موسسه ېارغونيب او ۍپاک نيما د اومر د   
( آمر يمه ايزس اهللا بسم ريانجن (   

  ٠٧٩٩٣١٢٩٤٨                                   ټيلفون
                                    ٠٧٨٦٤٨٥٨٨٠  
                                                ٠٧٩٩٣٠٧٨٣٤        
  omar.jalalabad@gmail.com          برښنا ليک
  www.omar.org.af                          ويب پاڼه

(IHSAN) هيټکم خپلواکه وتونخدم يبشر د   
( اليمرست سير د اهللا عصمت (   

  )مخامخ ته نيدارالمعلم( برخه مهيدر ،٢ رهيشم کورد 
  ٠٧٠٠٦٠٠٥٩١                                 ټيلفون

                                 ٠٧٠٠٦٠٣٠٥٠  
  ihsan_org@yahoo.com              برښنا ليک

 
 (BRAC) هيټکم ايپرمخت د ويکل د شيد لهګبن د   

( آمر ېپروژ د االسالم نيام محمد (   
کړس ريعبدالقد یحاج د ،سړک ٢ ،٢٠ کور  

  ٠٧٠٠٢٩٠٧٤٩                                ټيلفون
    salimbep@yahoo.com               برښنا ليک
  www.bracafg.org           ويب پاڼه

(CRAA) مرستندوی سازمان ېارغونيب افغانستان لپاره دد  
( لومسؤ کوړيا د شاهزاده اهللا سبحان ريانجن (   

 چشمه برخه، ۍړلوم ک،ړس ميدو ،٦ رهيشم کورد
رهارګنن،آباد جالل،یانجخ  

    )کابل پوهنتون ٧٨٥(   پوست بکس
  ٠٧٩٩٣٢٢٤٩٣                             ټيلفون

                             ٠٧٠٠٦٨٦٩٥١  
                                ٠٠٨٨٢١٦٨٩٨٠٢٣٢٠        

  sancraa@brain.net.pk             برښنا ليک
                      sanashefa@hotmal.com    
   www.craausa.org                    ويب پاڼه

  دفتر اکشن روګا جرمن د
(AgroAction GAA) 

( سير ولوټ د سيرتيک مزيج (   

 تم کامه ،یاځ وي سره دفتريمه ايزس کې د اکبر آباد جالل په
  ختيځ،یاځ

  ٠٧٩٩٨٨٧٧٣٩                                      ټيلفون
                        james.curtis@welthungerhilfe.de   ا ليکبرښن

  www.welthungerhilfe.de                       ويب پاڼه

(AGHCO) اداره يعموم ۍگراف وټکار او ۍزيد ويج د   
 تم روټمو د ېکام د،ې د اکبر سيمه ايزه څانګهک آباد جالل په
کړس ېميس ېيځخت د ،یاځ  
 

(UNWHO) سازمان والړين ايروغت د   
( ريمد زمان خان حالشخو (   

ېدږن ته دفتر سفيونيد   ،يارنوالڅ زړه  
  ٠٧٠٠٢٥٢٦٥٢                                        ټيلفون

   Zamank@afg.emro.who.int     برښنا ليک
               www.emro.who.int/Afghanistanويب پاڼه

(IMC) نړيوال روغتيايی پالوی  
( یکوونکور انسجام ژېپرو د یسساب یتکل (   

یاځ تم وړز تورخم د دفتر ۍنوالراڅ د ور،ټسک لورمڅ  
  ٠٧٩٨٢٤٦٢٣٠                                      ټيلفون

                                      ٠٧٨٥٥١٣٣٦٤  
                 ليکبرښنا

tsesabe@internationalmedicalcorps.org        
    www.internationalmedicalcorps.org    ويب پاڼه

(IRC) هيټکم والهړين یژغورن د   
( آمر زيا مهيس يرحمان اهللا بينج (   

 ینو،هيناح لورمهڅ ک،ړس مجاهد الحق فضل د کور، ړیلوم
رهارګنن،آباد جالل،درمسال  
  ٠٧٩٣٤٠٠٩٠٩                                     ټيلفون

                                     ٠٧٨٦٨٥١٤٩٦    
    برښناليک

najeeb.rahmani@afghanistan.theirc.org         
                                  www.theIRC.org  ويب پاڼه

                                                 
(SERVE) دفتر روزنيز اوبيړنی سرف د   

 تم روټمو د ېکام د، دفتر يمه ايزس اکبر د یک آباد جالل په
کړس ېميس ېيځخت د ،یاځ  

    ٠٧٩٩٦٥٣٠١٥                                      ټيلفون
  director@serveafghanistan.org          برښنا ليک
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                             info@serveafghanistan.org    
  www.serveafghanistan.org                 ويب پاڼه

(SCA) هيټکم نډيسو افغانستان لپاره دد  
( لومسو يادار اهللا بينج (   

ېدږن ته تجوما دفتر سفيوني د ،سړک ۍارنوالڅ زړې د  
  ٠٧٩٧٠٦٩١٦٩                                    ټيلفون

                                    ٠٧٩٩٨٦٤٠٤٥  
                                                 ٠٧٠٠٢٦٣٢٨٣     

                                        ٠٠٨٨٢١٦٥٤٢٥٠٢٩٣  
  najeebullah@sca.org.af      برښنا ليک
  www.swedishcommittee.org            ويب پاڼه

(AHF) اديبن عبدالحق د   
( سير يياجرا ييارسال یاليبر نصراهللا (   

  )ېدږن ته ېلورالرڅ مخابراتو د( کړس ېډد ه یکام د
  ٠٧٠٠٦٠٢١٨٢                                      ټيلفون

                                      ٠٧٩٩٣٢٣٩٣١  
        abdulhaqfoundation@hotmail.com يکبرښنا ل
  www.abdulhaq.org             ويب پاڼه

(NRC) پالوی ېنارو د لپاره والوډک د   
( آمر يمه ايزس ناگل رکما (   

دوکانونه هانيک ديس د ،سړک ۴ زون، ۴ خان، مرد شاه يګیر  
  ٠٧٩٧١٣٢٧٢٨                                      ټيلفون

                                      ٠٧٠٠١٨١٦٥٦  
                                                  ٠٧٠٠٠٣٠٤٢٢                  

                                         ٠٠٨٨٢١٦٥٠٢٦٩٠١٤    
  eam@nrcafpk.org                برښنا ليک

                                
  www.nrc.no                          ويب پاڼه

(DAIL) استير ۍمالدار او اوبولگولو ،ېکرن د   
( سير يصاف نيحس محمد (   

  ٠٧٩٩٣٩٥٤٦٥                                    ټيلفون
                                    ٠٧٧٨٣٥٦٤٩٠  

                                                ٠٧٠٠٦٢٥٢٤٩         
    برښنا ليک

 
 (Radio Killid) ويډرا ديکل د   

همدرد قيشف (آمر)   
شا تر جومات ليخ یعلد  مخامخ، ته قومندانۍ سيپول يتيوال د  

  ٠٧٠٠٢٣٤٩٨٣                                      ټيلفون
                                      ٠٧٧١٠٨٨٨٨٨  
   s.hamdard@killid.com                    برښنا ليک

                                    n.ayubi@killid.com       
      www.killid.com                               ويب پاڼه

(DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   
( سيرئ یول احمد نريانج (   

  ٠٧٠٠٢٩٢٠٢٦                                      ټيلفون
 (SCI) لستانګان - دفتر ېساتن يخوند د ماشومانو د   

  ٠٧٩٨٤٥٤٥٢٦                                        ټيلفون
  isafi@savechildren.org                      برښنا ليک
  www.savethechildren.org.uk              ويب پاڼه

/www.savechildren.org          
(CSHRN) شبکه حقونو يبشر ې دولنټ يمدن د   

( یکوونکور انسجام همدرد اهللا نعمت (   
آباد جالل  
    ٠٧٠٠٦٢٠٩٧٦                                       ټيلفون

      Niamat.h@hotmail.com            برښنا ليک
  www.cshrn.af                       ويب پاڼه

(MADERA) موسسه رايمد د   
( ريمد يمه ايزس یستارز عبدالرحمن (   

 ،مخامخ ته بيصل سره ،ېنږدد عامې روغتيا روغتون ته 
هيناح هميدر  

  ٠٧٠٠٦١٣٠٢٥                                      ټيلفون
                                      ٠٧٩٧٤٢٥٤٠٥  

                                                  ٠٧٠٠٦٠١٥٩١     
                                            ٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٤٣٢     

  deputyops.east@madera-afgha.or   برښنا ليک
                          head.hr@madera-afgha.org    

  www.madera-asso.org                      ويب پاڼه

(MC) موسسه والهړين  کارپس یمرس د   
( آمر پروگرام د ال،يمرست یاتيعمل راسخ اهللا رحمت (   

  ٠٧٩٣٥٠٥٨٥٠                                      ټيلفون
                                      ٠٧٠٠٣٠٥٠٤١  

   rkakar@af.mercycorps.org               برښنا لی
www.mercycorps.org                         ويب پاڼه 

(FAO) اداره نېهآر او خوراک د ملتونو روګمل د   
( ريمد يآصف خوشحال (   

shelter.pc3@nrcafpk.org 

h_safi1@hotmail.com
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ېدږن ته ېسيل زراعت د ،یاځ تموړز روټمو د تورخم د  
  ٠٧٠٠٦١٣٨٦٨                                   ټيلفون

                                   ٠٧٩٨٤١٠٥٧٢  
                                      ٠٠٨٨٢١٦٤٣٣٣٩٣٦٤  

  khushal.asifi@fao.org                         برښنا ليک
                       FAOAF-Jalalabad@fao.org      

                     www.fao.org                                     ويب پاڼه

(UNHCR) یشنريکم یعال والوډک د ملتونو روګمل د   
( مشر دفتر زيا مهيدس زايبلل راياب جوس (   

اشتر  MOPH د 
  ٠٠٤١٢٢٧٣٩٧٥٠٨                           ونټيلف

                                 ٠٧٠٠٦١١٦٣١  
                                    ٠٠٨٨٢١٦٥١١٢١٦٣٩  

  ٠٠٤١٢٢٧٣٩٧٥٠٩                           فکس
  belleza@unhcr.org        برښنا ليک

                                AFGJA@unhcr.org    
  www.unhcr.org              ويب پاڼه

 د په وړاندې مويجرا او توکو يې نشه د ملتونو روګمل د
    (UNODC)دفتر ېمبارز 

 ( یکوونکور انسجام يتيوال غالب عالم محمد (   
 ه،يناح هميدر ،١٥٦٤ شميره کورد  کور، اهللا اتيح یحاجد 
 د ،ېنږد ته جومات مالک بن انس حضرت د سکتور، ميدر

یلورالرڅ مرستون  
  ٠٧٩٧٢٢٣٣٤١                                 ټيلفون

                                 ٠٧٠٠٦٠٥٠٠٧  
                                    ٠٠٨٨٢١٦٥٠٢٧٢٤٥٣  

  mohammad.ghaleb@unodc.org  برښنا ليک
  www.unodc.org               ويب پاڼه

(NSP/PMU) هيټکم سالکاره رامګپرو وستونيپ یمل د   
( آمر يتيوال الرحمن بيحب ريانجن (   

ننگرهار ،هيناح ٣ ،یلورالرڅ مرستون د ،سړکدريم   
  ٠٧٠٠٦٤٢٢٧٩                                    ټيلفون

  nangarhar@nspafghanistan.org       برښنا ليک
  www.nspafghanistan.org                ويب پاڼه

(ISRA) سازماننړيوال   مرستو یالماس د   
 تم روټمو د ېکام د،سيمه ايزه څانګه  اکبر د ېک آباد جالل په
کړس ېميس ېيځخت د ،یاځ  

  www.isra-relief.org                           ويب پاڼه

(RI) موسسه مرستو والوړين د   
( یکوونکور انسجام پروگرام زيا مهيدس ینواريش مينع محمد (   

  ېنږد ته کور ريقد جمال یحاج د ،سړک تانوحضرا د ،٦کور
  ٠٧٧٧٠١١٣٥٧                                      ټيلفون

  naeem.shinwari@ri.org                    برښنا ليک
     www.ri.org                                  ويب پاڼه

(IFHOPE) موسسه ېودنيښا ټبنس د لويه والوړين د   
( سير يياجرا یليبر د جم (   

رهارګنن ،سړک تورخم - کابل د ، بالک  اووم  
  ٠٧٠٠٦٠٥٧٠٥                                    ټيلفون

  jim@ifhope.org                               برښنا ليک
  www.ifhope.org                              ويب پاڼه

(NU) پوهنتون رهارګنن د   
( سير پوهنتون د یدزيحم اهللا امان (   

آباد جالل  
  ٠٧٠٠٦٤٠٤٦٠                                    ټيلفون

 

 (Nye) دفتر ېشنيو ۍندګړ د ین د   
( آمر ددفتر مهمند گلداد (   

رهارګنن  ،یاځوي سره ديکل ويډرا ، دآباد جالل  
   ٠٧٧٧٠١٤٠٣١                                     ټيلفون

      برښنا ليک
      www.nyeexpress.com                     ويب پاڼه

                  

(HealthNet-TPO) ييروغتا - او يپ يټ يټن لتيه د 
  سازمان

( لومسو يادارړ پوړی لو زيا مهيس یکامو ليعبدالخل (   
د ،هيناح ٤،شا تر د نوې جومات دگاهيع د  ،٣ کور  

رهارګنن ،ېنږد ته دفتر  UNICEF 
    ٠٧٨٩٨٨٠٤٩١                                 ټيلفون

                                 ٠٧٥٦٠٠٢٦٤٨  
  khalil@healthnettpoaf.org           برښنا ليک

               jal.security@healthnettpoaf.org    
  www.healthnettpo.org                 ويب پاڼه

(AWEC) مرکز روزنيز وښځ د دافغانستان   
( هآمر ېپروژ د ړکاک هيذک (   

آباد جالل  

guldad_momand2008@yahoo.com



الف څخه تر یا: د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

۲۸۲

 
 

  ٠٧٠٨٨٤١٥٢١                             ټيلفون
  jalalabad@awec.info                   برښنا ليک
  www.awec.info                            ويب پاڼه

(TdH) دفتر هوميس ديس يرټد   
( یککوونور انسجام ېپروژ د خان حسن (   

رهارګنن،آباد جالل،تورخم  
  ٠٧٠٠٠٥٣٦١٠                               ټيلفون

  hassan_tdh@yahoo.com          برښنا ليک
             www.tdh.ch                               ويب پاڼه

    
لپاره ېمرست د والوډک افغان د هيټکم نمارکډ د - اکارډ  

(DACAAR)    
( آمر يتيوال تحفظ او بووا د نيام محمد یحاج (   

 ،سړک هانيک ديس د مخامخ، ته کور ظاهر یحاج د ،١٣٤ کور
هيناح ٤  

  ٠٧٩٩٣٨٢٦٠٦                              ټيلفون
                              ٠٧٩٩٤٤٧٠٥٣  
  jalalabad@dacaar.org             برښنا ليک
  www.dacaar.org          ويب پاڼه

مرستندوی پالوی ملتونو روګمل د لپاره  افغانستان د - وناماي  
(UNAMA)   

( ه مشر دفتر د کار ابا ديناه (   
دفتروړزي وال د  

    ٣٢٠٥                                             پوست بکس
  ٠٧٠٠١٨٢٧٣٠                                        ټيلفون

  abuakar@un.org              برښنا ليک
  www.unama.unmissions.org        ويب پاڼه

قوصند ړمالت د ماشومانو د ملتونو روګمل د - نسفيوي  
(UNICEF)   

  ٠٧٩٨٥٠٧٤٦٧                                  ټيلفون
  jalalabad@unicef.org                   برښنا ليک

                                     Kabul@unicef.org    
  www.unicef.org                         ويب پاڼه

  نورستان
(BEA) ېړک زده ياساس لپاره افغانانو د   

( سرپرست دفتر د عبداهللا محمد (   
ارښ نورستان د، يولسوال ټوان د بازار، يعموم ټوان د  

  nuristan@brain.net.pk                 برښنا ليک
 

 (DAIL) استير ۍمالدار او اوبولگولو ،ېکرن د   
( آمر پالن )   

نورستان،ارښ نورستان د  
  ٠٧٩٦٩١٦٦٨١                                        ټيلفون

                                               ٠٧٩٥٤٢٣٥١٨           
 (DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   

( سيرئ عبدالرزاق نريانج (   
نورستان،ارښ نورستان د  

  ٠٧٠٠٠٨٥٧٢٠                                        ټيلفون
(NSP/PMU) هيټکم سالکاره رامګپرو وستونيپ یمل د   

( آمر يتيوال وحدت یسيع (   
ارښ نورستان د،،پارون ،یکل يپاشاکد   

      ٠٧٠٠٨١٢٨٥٥                                        ټيلفون
            noristan@nspafghanistan.org    برښنا ليک
  www.nspafghanistan.org                 ويب پاڼه

  نيمروز
(BRAC) هيټکم ايپرمخت د ويکل د شيد لهګبن د   

( آمر  ېپروژ د یميرح الحق انس (   
زرنج ،سړک ميدر  يستانيس داود ابو د  

  ٠٧٩٧٦١٨٩٢٥                              ټيلفون
        برښنا ليک
  www.bracafg.org                     ويب پاڼه

(DAIL) استير ۍمالدار او اوبولگولو ،ېکرن د   
( سير یفيشر اکبر محمد (   

 زرنج
  ٠٧٩٩٥٩٨١٣١                            ټيلفون

                            ٠٧٩٩٦٥٩٦٠٨  
 (DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   

الرحمن ليخل   
نيمروز،زرنج،ارښ مروزيند  ،ېنږد ته دفتر د کرهنې  
  ٠٧٩٥٧٧٤٤٢١                              ټيلفون

                                          ٠٧٩٩٤٨٩٧٠٢  
  Rrd_nimroz@yahoo.com        برښنا ليک

                   
 (UNHCR) يشنريکم يعال والوډک د ملتونو روګمل د   

( اليمرست زيا مهيس خان مينع محمد (   
نيمروز ،زرنج  

malam_bd07@yahoo.com
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  ٠٧٥٣٥٢٠٩٨٤                             ټيلفون
                             ٠٧٩٩٦٥٣٦٩٥  

                                ٠٠٨٨٢١٦٥١١٢٢٣٩٧  
  NAEEM@unhcr.org                برښنا ليک

                              AFGZA@unhcr.org    
         www.unhcr.org      ويب پاڼه

(NSP/PMU) هيټکم سالکاره رامګپرو وستونيپ یمل د   
( آمر يتيوال یبهادر ليخل ريانجن (   

 برآت حاجيد  ،ۍودان نفس حاجي د مرآز، ارښ زرنج د
نيمروز،زرنجی لورالرڅ  

       ٠٧٩٩٤٧٩٦٠٣                                   ټيلفون
     nimroz@nspafghanistan.org   برښنا ليک
            www.nspafghanistan.orgويب پاڼه

(RI) موسسه مرستو والوړين د   
( سرپرست دفتر د اهللا امان (   

 زرنج
  ٠٧٩٩٨٩٠٥٤٦                              ټيلفون

  engaman.nimroz@gmail.com  برښنا ليک
           www.ri.org          ويب پاڼه

مرستندوی پالوی ملتونو روګمل د لپاره افغانستان د - وناماي  
(UNAMA)   

( اليرستملوړ پوړی  دفتر د نيام قيصد حضرت (   
زرنج ،ک ړس يسجستان وداودبا د ،سړک ٢ 

  ٣٢٠٥                                        پوست بکس
  ٠٧٩٩٧٢٥٥٧٩                             ټيلفون

  aminh@un.org                        برښنا ليک
     www.unama.unmissions.org     ويب پاڼه

قوصند ړمالت د ماشومانو د ملتونو روګمل د - سفيوني   
(UNICEF) 

 زرنج
     ٠٧٩٨٥٠٧٥٨٨                                     ټيلفون

  kabul@unicef.org          برښنا ليک
  www.unicef.org              ويب پاڼه

  هرات
فدراسيون يوالړن ولنود ټ ېمياشتې سر او صليب سره د  

(IFRC)   

( سرپرست دفتر د يدريح یعل محمد (   
 دARCS ېدږن ته ظفر تخت ه،يناح ٨ ،ړګان فترد د

  ٠٧٠٠٤٠٠٩٨٦                              ټيلفون
  Afghanistan.Herat@ifrc.org    برښنا ليک
  www.arcs.org.af           ويب پاڼه

اداره ېساتن د ۍدانرج او ېارغونيدبپه افغانستان کې  – ايِار  
(AREA)   

( سير زيا مهيس بيالرق عبد (   
  کور مرغان، دبا پخش، آب يراه پنج ،و سړکمخابرات د

٨١٨٤٨ 
  ٠٧٩٧١٨٢٩٦٠                               ټيلفون

                               ٠٧٠٠٤٠٨٠٦٤  
  herat_area@yahoo.com           برښنا ليک

                 ghafarrashad@yahoo.com    

رامونهګپرو ييروغتا لپاره افغانستان د – نايس ابن  
(IbnSina-PHPA)     

( آمرې ژپرود   تمنا (
دفتر نايس ابن د ار،ښ هراتد   

  ٠٧٩٩٢٢٤٧٥٥                                    ټيلفون
  ibnsinaherat@googlemail.comبرښنا ليک

 
 (ACBAR) اداره انسجام د مرستو د اره لپ افغانانو د - اکبر   

   (سيمه ايز آمر )
  ،ګنڅ تر دفترد   آر. يس.اچ.ان.وي د ،پای سړک ي دديمج د
هيناح ۶  

  niazi@acbar.org          برښنا ليک
                             acbarhrt@acbar.org    

  www.acbar.org            ويب پاڼه

(INTERSOS) سازمان ومرست يبشر د - رساسټان   
( آمر رامګپرو د کوکچه موج (   

ناحيه مړۍلو مخامخ، ته ليسي انقالب اغ،ب ۍآزاد د  
  ٠٧٩٥٨٢٩٢٦٨                                ټيلفون

  herat.afghanistan@intersos.org  برښنا ليک
  www.intersos.org             ويب پاڼه

(PAN)  آژانس يخبر پژواکد   
یشيقر احمد   
 هرات
  ٠٧٩٩٢٤١١٢٨                             ونټيلف
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                             ٠٧٠٨١٩٨٦٣٤  
    برښنا ليک
  www.pajhwok.com                 ويب پاڼه

(NDI) وتيتيانست کيټموکراد یمل ېچاروک والوړين په   
( آمر ولوړجو پروگرام د پروگرام د ميصم زيعبدالعز (   

  سړک ٢ ،سړک يبارکز خان عارف د ،یلورالرڅ آب بلند د
  )خواته يښ(

  ٠٧٩٩٢٠٥٦١٨                           ټيلفون
                                 ٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٠٠٠٢٩    

  asamim@ndi.org                برښنا ليک
  www.ndi.org                 ويب پاڼه

آميسيون خپلواك خدمتونو ملكي وا اصالحاتو اداري د  
(IARCSC)   

( سير عبدالسالم یحاج (   
  ۍودان ېادار د مقام تيوال د

  ٠٧٩٩٣٣٩٢٥٦                               ټيلفون
  www.iarcsc.gov.af                    ويب پاڼه

(ABS)  موسسه نوخدمتو ياساس په افغانستان کې د  
( سير ینور احمد ديجاو (   

  ترشا انکټ لويت د دوستيهر د هڅکو اتحاد د ک،ړس يترم ٦٤
  ٠٧٠٠٤٠٤٨٣٨                              ټيلفون

                                ٠٤٠٤٤٦٢٩٦  
  abs_afg@yahoo.com               برښنا ليک

                         janoori1@hotmail.com   
 

 (DCA) هيټکم ډهالن د لپاره افغانانو د   
( سير رامګپرو زيا مهيس د يفخر عبدالقادر (   

  هڅکو يځنووښد  ينوائ ريش یعل ريام د ،سړک اردو قول د
    ٤٠٧                                           پوست بکس

  ٠٧٠٠٤٠٦٢٩٧                              ټيلفون
                                ٠٤٠٤٤١٤٨٤  
        drqader_fakhri@yahoo.com     برښنا ليک
       www.dca-vet.nl         ويب پاڼه

(AHRO) سازمان ونحقو يبشر د افغانستان د   
یوبيا الحق امر   
 برادران د ،ګنڅ تر تاالر الماسد  ،یلورالرڅ عقوبي یحاجد 

هرات، پوړ لورمڅ شرکت  

  ٠٧٠٣١٨٨٥٠٦                              ټيلفون
  ayubyamen@yahoo.com         برښنا ليک
  www.ahro.af                  ويب پاڼه

(AIHRC) ونيسيکم خپلواک حقونو يبشر د افغانستان د   
( آمر زيا مهيس پروگرام د یميرح القادر عبد ديس (   

 تر مرکزاردو د  یمل د ته، يځديلو ملت باغد  ،سړک يرودکد 
  څنګ
  ٠٧٩٩٠١٢٠١٨                              ټيلفون

                                          ٠٧٥٤٠١٠٤١١    
                                          ٠٧٠٠٤٠٨٠٨٥       

  rahimiqader@hotmail.com      برښنا ليک
                                 herat@aihrc.org.af    

  www.aihrc.org.af                        ويب پاڼه

(AIL) وتيتيانست ېړزدک د افغانستان د   
( لومسؤ کوړيا د راوک اسحق محمد (   

 ملی د خوا، هيځديلو دفتر ي حقونو دبشر د ،سړک ملت پارک د
  شاتر  دفتر د جذب و جلب د اردو
  ٠٧٠٠٢٨٤٣٢٦                                ټيلفون

  ail.herat@gmail.com                  برښنا ليک
  www.creatinghope.org/aboutail    ويب پاڼه

حاکا -ېمرست يبشر لپاره ماشومانو او وښځ د افغانستان د  
(HAWCA)   

( سير غفاز ۍليس (   
  څلور الری محبسد  ،ته يځديلو محبسد  ،سړک٢ ،٢ کور

  ٠٧٠٦٦٦٢٣٢٧                                  ټيلفون
                                ٠٧٩٩٤٩٠٦٧٤  

                                            ٠٧٩٩٨٧٨٧٦٦  
  sghaffar@hawca.org                 برښنا ليک

                                hawca@hawca.org    
         www.hawca.org       ويب پاڼه

(ANSO) دفتر ساتنېد  ادارو يرحکومتيغ د افغانستان د   
 د (ANSO) دفتر مويس ويځديلو د

  ٠٧٩٩٣٢٢١٩٢                               ټيلفون
                               ٠٧٠٧٤٧٤١٣٥  
  west@afgnso.org                     برښنا ليک

                             west٢@afgnso.org      
  www.afgnso.org          ويب پاڼه

quraishi1979@yahoo.com
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(NPO/RRAA) اداره ېارغونيب د ويکل د افغانستان د   
( آمر زيا مهيس ميعبدالحک ديس (   

 ته مکوځ وزيکرهنامنيت  یمل د ه،څکو بالکونو امنيت د یمل د
  مخامخ
  ٠٧٠٠٦٠١٨٥٣                             ټيلفون

                                ٠٤٠٤٤١٩٥٦  
                                            ٠٤٠٤٤١٩٥٦    

  rraawest@yahoo.com              برښنا ليک
                s_abdulhakum@yahoo.com     

  
(CHA) یهمکار-اداره همغږۍ د رستوبشري م د   

( آمر فترد د یمشکان اهللا اتيح (   
  ېدږن ته کړس يغن معلم د( کړس انصار عبداهللا خواجه د

    ٠٧٠٠٣٠١٦٥٧                                ټيلفون
  herat@cha-net.org                    برښنا ليک
  www.cha-net.org           ويب پاڼه

(OMAR) موسسه ېارغونيب او ۍپاک نيما د اومر د   
( آمر زيا مهيس محمد کين ريانجن (   

  باغچه مهتر د،هيناح مهځپن کج، جاده کور، مځپن عبدالرزاق د
  ٠٤٠٢٢٣٠٤٢                                 ټيلفون

                                            ٠٧٧٩١٢١٦٦٦           
                                            ٠٧٩٩٣٧٢٧٢٠   

  naik.omar@googlemail.com      برښنا ليک
  www.omar.org.af                       ويب پاڼه

هګانڅ يملک لوډ ې دارغونيب ېتيوال د  سفارتد  اياليټا د   
( مشر رامګوپر د انگارو کارلو (   

  دفتر ې د ډلېارغونيب يتيوال دپه هرات کې 
  ٠٠٨٨٢١٦٢١١٩٠٥٦٩                     ټيلفون

                       ٠٠٣٩٠٦٤٦٩١٣٦٦٦  
  ٠٠٣٩٠٦٤٧٣٥٨٦٧٣                       فکس

 
 (ASCHIANA) دفتر انهيآش د   

( یکوونکور نسجاما بهره مينع (   
  هيناح ٣ ،سړک ومخابرات د

  ٠٧٩٩٢٠٨٤١١                              ټيلفون
  Naimbahra_as@yahoo.com    برښنا ليک
  www.aschaina.com                 ويب پاڼه

(BDN) شبکه پراختيايي باختر د   

( آمر ېپروژ د احمد ريقد (   
 د نوې ښار پارک

    ٠٧٩٩٣٨٦٧٥٠                               ټيلفون
              bakhtar.herat@gmail.com       ليکبرښنا 

                              qnasrat@gmail.com    
  www.bdn.org.af                         ويب پاڼه

(BRAC) هيټکم ايپرمخت د ويکل د شيد لهګبن د   
( آمر زيا مهيس یموس ابو محمد (   

  هڅکو ديشه احمد ديول د مهتاب، جاده
  ٠٧٠٠٤٠٩٥٥١                            ټيلفون

                            ٠٧٠٦٠٦٩٠٧٧  
         برښنا ليک

          hassan.brac1040@yahoo.com    
  www.bracafg.org                     ويب پاڼه

(MOVE) موسسه ېنيهوسا د تحرک د   
( آمر ېپروژ د یموريت احمد رينص (   

 ييديمجد  دننه، سړک يديمجد  ته، ختيځ پارک یترق د
 شمال کورس یسيانگل باستان هرات د خوا، ځيديلوې لورالرڅ
هرات، ې د ننهڅکو د ته،  

  ٠٧٩٩٨٧٢١٢٢                              ټيلفون
                              ٠٧٩٩٢٠٥٥٩٠  

                                          ٠٧٨٦٩٣٦٧٠١          
    Nasarahmad_timori@yahoo.com  برښنا ليک

                      daud_ehrarry@yahoo.co.uk    
 

 (Turkmenistan) يرګکنسول ترکمنستان د   
احمت گوربانوف (کونسل)   

هرات ،واټ یانصار  
  ٠٤٠٢٢٣٧١٨                                ټيلفون

                              ٠٧٠٠٤٠٢٨٠٣  
                                          ٠٧٩٩٣٢٩٣٠٥            

 (DAC) هيټکم نمارکډ د لپاره افغانستان د    
( سير ېپروژ د اون زايل - ِانگه (   

هرات، الره محبس د  
  ٠٧٩٨١٠٦٧٦١                            ټيلفون

  dac@afghan.dk          برښنا ليک

                            aaen99@gmail.com  
  www.afghan.dk           ويب پاڼه

musa.1962@yahoo.com
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(UNWHO) سازمان والړين ايروغت د   
( یکوونکور انسجام یرسول ابوبکر (   

 د،سهيل اضير استاد ،د مخامخته  لټهو پارک د ،نکټا يمرکز
هرات ،کړس شرکت يمخابرات د روشن  
  ٠٧٠٠٠٨٨٢٢٢                             ونټيلف

                             ٠٧٠٠٠٤٤٨٦٤  
  rasoolis@afg.emro.who.int     برښنا ليک
  www.emro.who.int/Afghanistan   ويب پاڼه

(IRC) هيټکم والهړين ېژغورن د   
( آمر زيا مهيس يقيصد قيشف احمد (   

هرات، هيناح مړۍلو ،سړک محبسد   
  ٠٧٩٣٤٠٠٨٦٦                                نټيلفو

                                ٠٧٩٣٤٠٠٨٧٠  
                                              ٠٤٠٢٢٢٤٨٨    

             shafiq.saddiqi@afghanistan.theirc.orgبرښنا ليک
aziz.hazim@afghanistan.theirc.org                        

  www.theIRC.org                                 ويب پاڼه

(SDO) موسسه يختيائاپري سنائ د   
یاستانکز عبدالخالق (آمر)   

 جاده فلکه کج حمل ٢٩ د ه،څوک ېسولد  ،١١٥ شميرهکورد 
هرات،  

  ٠٠٤٠٢٢١٧٩٦                                ټيلفون
  herat_sdf@gmail.com               برښنا ليک
  www.sanayee.org.af                 ويب پاڼه

(CRS) موسسه  اس آر، ،يس د   
( مشر دفتر د صامت ريبص (   

 دبادمرغان ،يځتخ آبکشد  کور، اري ميحل ینب غالم یحاج د
هرات ،هيناح ٣ ،سړک مخابرات د ،سړک  
  ٠٧٩٧٤٨٠٤٩٠                              ټيلفون

  samitb@asia.crs.org                 برښنا ليک
  www.crs.org                  ويب پاڼه

(WASSA) موسسه نوخدمتو وزيولنټ د  وښځ د   
( هريمد دفتر د پور حسن زهرا (   

  واټ يانصار ،پای کړس اردو قول د٢٢٠٠ رهيشم کورد 
  ٠٧٩٩٢٨٥٥٩٦                               ټيلفون

                               ٠٤٠٤٤٤٤٢٧  
                                         ٠٧٩٧٤٢١٦٤٠           

      info@wassa-af.org                 برښنا ليک

                            
 (NRC) پالوی ېنارو د لپاره والوکډ د   

( یکوونکور انسجام ژېپرو د مولوگتا تيودي (   
  دننه ېڅکود  مخامخ، ته استير ېکرن د ،سړک تيوال د

  ٠٧٩٥١٣٨٢٧٢                               ټيلفون
                           ٠٧٠٠٠٣٠٤٣٦   

                                          ٠٧٩٦٥٥٣٣٧٥   
                                ٠٠٨٨٢١٦٢١٣٣٠٢١٤  

      برښنا ليک
  www.nrc.no          ويب پاڼه

(DAIL) استير ۍمالدار او اوبولگولو ،ېکرن د   
( سير لياسمع محمد (   

  ٧٠٠٤٠٣١٠٥٠                     ټيلفون
                                   ٠٧٩٩٢٢٠٢٨٧                   

                                   ٠٧٩٩٥٤٤٠٠٨        

(Radio Killid) ويډرا ديکل د   
يهاشم رضا (آمر)   

 جومات رضا امام د باغچه، النوګ د مرغان، باد ، هيناح هدريم
  مخامخ ته

  ٠٧٧١٠٨٨٨٨٨                             ټيلفون
         ٠٧٨٦٠٨٢١٨٢  

  m.reza@tkg.af      برښنا ليک
                        n.ayubi@killid.com    
  www.killid.com                  ويب پاڼه

(DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   
( سيرئ یقيصد محمد آقا (   

هرات، دننه د باغد  تيوالد   
  ٠٧٠٠٤٠١٠٧١                        ټيلفون

  Aqa_mohamad@yahoo.com  برښنا ليک
 

 (ARV) موسسه ېارغونيب د ويکل د   
( مشر دفتر د یقيصد ديعب (   

هرات،سړک محبس د  
  ٠٧٩٩٢٠٢٠٣١        ټيلفون

        ٠٧٠٠٤٠٤١٤٧  
                        ٠٠٨٨٢١٦٥٠٢٦٦٢٢٣  

  arv_herat@yahoo.com    برښنا ليک

 (CSHRN) شبکه حقونو يبشرد  ېولنټ يمدن د   

shelter.pc3@nrcafpk.org



پتی او تماسونه

۲۸۷

 
 

( ېکوونکور انسجام شيرانديخ هزيعز (   
 هرات
  ٠٧٠٠٤٠٢٢٦١                                   ټيلفون

      برښنا ليک
  www.cshrn.af                        ويب پاڼه

(MSI) افغانستان - موسسه والهړين ستوپسيمر د   
( یکوونکور انسجام يتيوال اهللا زيعز (   

هرات، مخامخ ته ميجمناز( یردګ پارک د یترق د  
    ٥٨٥٨                                      کسپوست ب
  ٠٧٨٧٨٨٩٥٠٤                           ټيلفون
  ٠٧٧٥١٠١٠٢٠                           فکس

  hpc@msi-afg.org                  برښنا ليک
  www.mariestopes.org           ويب پاڼه

(FAO) اداره هنېآر او خوراک د ملتونو روګمل د   
( ريمد گل ینب (   

هرات، استير ېکرن د ،سړک تيوال د  
  ٠٧٩٩٤١٢٦٦٢                            ټيلفون

  Nabi.Gul@fao.org                  برښنا ليک
                       FAOAF-Heart@fao.org    
  www.fao.org              ويب پاڼه

(UNHCR) يشنريکم يعال والوډک د ملتونو روګمل د   
( مشر دفتر زيا مهيدس یشيگ یماگات (   

هرات، پای سړکد  یماجد د  
  ٠٤٠٤٤٧٠٤١٤٣                            ټيلفون

                              ٠٧٠٠٤٠٠٠٨٩  
  ٠٠٤١٢٢٧٣٩٧٥٠٦                            فکس

  guisse@unhcr.org                برښنا ليک
                           AFGHE@unhcr.org    
  www.unhcr.org                     ويب پاڼه

(UNHCR) يشنريکم يعال والوډک د ملتونو روګمل د   
( اليمرست زيا مهيسپوړی لور یاعظم محمد کين (   

هرات ،قلعه اسالم،سرحد قلعه اسالمد  دننه، ړانگد  گمرگد   
  ٠٧٩٩٢٠٥٤٤٣               ټيلفون

       ٠٠٩٨٩١٥٣١٤٤١١٣  
                              ٠٠٨٨٢١٦٥١١٢١٦١٨  

  AZAMY@unhcr.org       برښنا ليک
                           AFGIS@unhcr.org    
  www.unhcr.org                    ويب پاڼه

  د په وړاندې مويجرا او توکو يې نشه د ملتونو روګمل د
  (UNODC)  دفتر ېمبارز   

 ( یکوونکور انسجام يتيوال ايجو نيحس الطاف (   
تون پل،هراتښپ ،ړانگ دفترد  نو ملتو ملگرو د  HMAC    

  ٠٧٩٩٢٢٦٤٣٤                              ټيلفون
                              ٠٧٩٧٩٨٧١٦٠  

                                          ٠٧٩٨٢٩٣٧٩٩       
  Altaf-hussain.joya@unodc.org  برښنا ليک
  www.unodc.org                      ويب پاڼه

(UN-Habitat) پروگرام استوګنې د دبشر ملتونو ملگرو د   
( آمر يتيوال وهاب سعداهللا ديس (   

هرات، سړک ٢ بالل حضرت د مرغان، باد  
  ٠٧٩٩٤١٦٢٣٧                                   ټيلفون

                                            ٠٤٠٢٢٦٠٩٠  
  habitat_hrt@hotmail.com        برښنا ليک
                   wahab@unhabitat-afg.org    
  www.unhabitat-afg.org            ويب پاڼه

(NSP/PMU) هيټکم سالکاره رامګپرو وستونيپ یمل د   
( آمر يتيوال سروش اهللا قيعت ريانجن (   

هرات، ېنږد ته نو قلعه ،یلورالرڅ ۍروالښا د ه،يناح ٥ 
  ٠٧٩٩٧٧٥٣٦٥                          ټيلفون

  herat@nspafghanistan.org  برښنا ليک
  www.nspafghanistan.org             ويب پاڼه

(ISRA) سازمان مرستو یاسالم ووالړين د   
( لومسؤ کوړيا د بينج (   

د کړس باغ ۍ دآزاد د، دفتر سيمه ايز اکبر د ېک هراتپه   
هرات،مخامخ لمستونيم ړزود    UNICA 

  www.isra-relief.org       ويب پاڼه

(Nye) دفتر ېشنيو ۍندګړ د ین د   
( سرپرست دفتر د تواب ديس (   

  یاځوي سره ديکل ويډراد  باغچه، شغاالنو د ک،ړس مخابراتو د
    ٠٧٧٣٣٣٣٦٢٣                            ټيلفون

  kamalnaser_2006@yahoo.com برښنا ليک
   www.nyeexpress.com              ويب پاڼه

(NICCD) یمرست ېوالړين لپاره پراختيا د یولنټ د  -نيپان    
( مشر دفتر د یکام مرا کا تايوشي (   

هرات، ارښ ینو،کج جاده  

Azizakhairandesh22@yahoo.com
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  ٠٧٠٠٤٣١٥٣٣                               ټيلفون
                                 ٠٤٠٢٣٠٦٧٦  

                                    ٠٠٨٧٣٧٦٣٠٨٨٣٤٧  
  kyoto-nicco.org@herat٢            برښنا ليک

                    mashhad@kyoto-nicco.org    
              www.kyoto-nicco.org       ويب پاڼه

(HU) پوهنتون هرات د   
( سير پوهنتون د اسد مينع ډاکټر (   

 هرات
  ٠٧٩٩٥٦٦١٦٨                                ټيلفون

  www.hu.edu.af                           ويب پاڼه

(HI) موسسه نړيواله کپډيهن د   
( سير ولوټ د داس اروند (   

 نويو د ،یورالرڅل عقوبي یحاجد ،٢٢٦٣٦٣ ر شميرهکود 
هرات، مخامخ ته بانک  
  ٠٧٩٥٣٤٠٧٨٦                                ټيلفون

                                ٠٧٩٩٠٣٣١١٩  
                                   ٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٤٢٤٦٣  

  hrtcoordinator@hiafgha.org       برښنا ليک
                               hrt-hss@hiafgha.org    

  www.handicap-international.org   ويب پاڼه

(HALOTrust) دفتر ۍپاک نيما د رستټ لويه د   
( آمر دفتر د زاد کين اهللا ريفق (   

 مخامخ، ته ناليترم رانسپورتټ يځديلو د ،سړک  قلعه اسالمد 
هرات، ته ېلور شمال  
  ٠٧٠٠٦٦٥٧٥٠                               ټيلفون

                               ٠٧٩٩٠١٦١٤٤  
  halo@haloafg.org         برښنا ليک
  www.halotrust.org        ويب پاڼه

(WC-UK) موسسه لديوارچا د   
( سير سيمه ايز اسلم محمد (   

هرات،نو قلعه ،هڅکو نظرد  ،ځيديلو ۍ د باغآزاد د  
  ٠٧٩٧٩١٩٨٠٢                                 ټيلفون

                           ٠٧٩٩٥٦٥٤١٧  
                                      ٠٤٠٢٢٠٨١٥     

  aslam@warchild.org.uk    ښنا ليکبر

               karima@warchild.org.uk     
  www.warchild.org.uk         ويب پاڼه

(WVI) سازمان والړين ژنيو ورلد د   
( سير چويهنزوو (   

، هرات ابان،يخ تيآمر د ،سړک تيوالد  ، هڅکو   
UNICEF د 

  ٠٤٠٢٢٤٥٦٨                        ټيلفون
                      ٠٧٩٩٢٥٢٨٩٦  
    enzo_vecchio@wvi.org   برښنا ليک

                    mcclelland@wvi.org    
  www.afghanistan.worldvision.orgويب پاڼه

(AWEC) مرکز روزنيز وښځ د دافغانستان   
( آمر ېپروژ د یحيفص جان یعل (   

 هرات
  ٠٧٩٨٤١٥٨٩١                    ټيلفون
  jan_fasihi@awec.info    کبرښنا لي
             www.awec.info   ويب پاڼه

هيټکم نمارکډ د  لپاره ېمرست د والوډک افغان د - اکارډ   
(DACAAR) 

( آمر زيا مهيس پروگرام د ايپراخت د ويکل د یهانيک عبدالرزاق (   
هرات، ېدږن ته ېپوست يتالش ړۍلوم  

  ٠٧٩٧٩٨٧٠٤٩                       ټيلفون
                       ٠٧٩٩٣٤٥٥٩٦  
  kiani@dacaar.org            برښنا ليک
           www.dacaar.org              ويب پاڼه

(mA) موسسه ړمالتد  وښځ د – افغانستان کايديم   
( رهمش دفتر د یمحمد  هيحسن (   

هرات، کړس باغ ۍ دآزاد د کج، جاده ،٦ رهيشم کورد  
  ٠٧٩٦٨٥٠٨٣٤                     ټيلفون

  omohammadi@medicamondiale.org  برښنا ليک
     www.medicamondiale.org    ويب پاڼه

(IAM) پالوی یمرستندو والړين   
( آمر زيا مهيس نيمارت زايل جايکا (   

 نيحس امام د(  یلورالرڅ جان زمان د ه،څکو مرغان باد د
هرات، )پای ېڅکو د خوا يښ ،ۍ کېمتر ١٠٠ په جومات  

    ٩                                       وست بکسپ
  ٠٧٩٩٢٠٥٩٠٥                                    ټيلفون
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                                    ٠٧٠٠٤٠٠١٣٩  
  rtl.herat@iam-afghanistan.org       برښنا ليک
  www.iam-afghanistan.org              ويب پاڼه

مرستندوی پالوی ملتونو روګمل د لپاره افغانستان د - وناماي  
(UNAMA)   

( مشر دفتر د ملکزاده جان (   
هرات،سړک رګډ ييهوا د ،پل ونښتپ/   HMAC  

    ٣٢٠٥                                             پوست بکس
  ٠٧٩٣٢٠٤٤٧٣                                        ټيلفون

  malekzade@un.org         برښنا ليک
                                   unamaherat.un.org    

  www.unama.unmissions.org       ويب پاڼه

قوصند ړمالت د ماشومانو د ملتونو روګمل د - سفيوني    
(UNICEF) 

  ٠٧٩٨٥٠٧٦٧٣            ټيلفون
  herat@unicef.org         برښنا ليک

                                  kabul@unicef.org    
  www.unicef.org             ويب پاڼه

(VWO)  زن ندای  
( هسير يياجرا کزاد پا ايثر (   

هرات، )مخ مخا ته جومات رضا د( مرغان باد  
  ٠٧٠٠٢٩٨٧٣٢          ټيلفون

          ٠٧٩٩٢٠٩٣٨٦  
                                            ٠٤٠٢٢٦٠٦١      

  vwo_afg@yahoo.com              برښنا ليک
  www.vwo.org.af           ويب پاڼه

  هلمند
(AIHRC) ونيسيکم خپلواک حقونو يبشر د افغانستان د   

( سرپرست-آمر يتيوال پروگرام د ینظر نادر (   
هلمند، گاه لشکر،مخامخ ته یسيل نجونو د ،سړک ننگرهارد   

  ٠٧٩٩٣٢٩٩٤٧                         ټيلفون
         ٠٧٠٦٧٣٣١٢٩  

                                            ٠٧٩٤٩٥٠٥١٦             
  nader_jan_atdo@hotmail.com  برښنا ليک

                  qasem.behroz@yahoo.com    
  www.aihrc.org.af          ويب پاڼه

(WADAN) اداره هيريخ لپاره اختياپر د افغانستان د   
( یکوونکور انسجام یعبدالول (   

  )مخامخ ته استير زميتور او ګفرهن د( کړس بست د
  ٠٧٠٣٩٤٠٠١٢                               ټيلفون

                           ٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨  
  برښنا ليک

                                   info@wadan.org    
               www.wadan.org                      ويب پاڼه

(Emergency) روغتون ۍمرجنسيا د   
( آمر روغتون د یفيحن اهللا رحمت (   

  ٠٧٠٧٧٧٨١٥٤      ټيلفون
  emergency@emergency.it     برښنا ليک
  www.emergency.it      ويب پاڼه

(HAFO) برابرولوموسسه دو اوياسانت او مرستو يبشر د   
( آمر زيا مهيس ميدن فاروق (   

هلمند، اهګ لشکر،هيناح ١ ،سړک روغتون د  
  ٠٧٩٩٤٩٩١٦٩                                  ټيلفون

                            ٠٧٩٧٦٣٦٣٦٣  
  lashkargah@hafo.org            برښنا ليک

                                 sarabi@hafo.org    
  www.hafo-int.org        ويب پاڼه

(BRAC) هيټکم ايپرمخت د ويکل د شيد لهګبن د   
( ي آمرتيوال یعل شوکت محمد (   

هلمند، گاه لشکر،سړک لغمان -کابلد   
  ٠٧٠٠٢٩٥٠٢٣  ټيلفون

  ٠٧٠٠٦١٤٨٧٩  
   nsp_helmand@yahoo.com     برښنا ليک

                        lutforbrac@yahoo.com    
  www.bracafg.org                     ويب پاڼه

(CPAU) ولنهټ ويهمکار د لپاره ېووالي او ېسول د   
  نوررحمن (د اړيکو مسوول)

SVS  ه،څکو ٤ ،یلورالرڅ تيوالد ،  مخامخ ته دفتر   د 
  ٠٧٠٣٠٦٥٣٩١                                ټيلفون

  www.cpau.org.af           ويب پاڼه

(DAIL) استير ۍمالدار او اوبولگولو ،ېکرن د   
( سير یاحمد عبداهللا (   

هلمند،گاه لشکر  

inayatniazi2000@yahoo.com
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  ٠٧٧٧٥٣٤٩٤١                                     ټيلفون
                                            ٠٧٩٩٧٦٦٢٣٥  

                                            ٠٧٠٧٩٠٩٠٩٩        
    abdullahjan_ahmadzai@yahoo.com  کبرښنا لي

                        rareullahqalam@yahoo.com     
 (DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   

قانع عمر محمد   
 ارښ لشکرگاهد ،برج وړز مخامخ، ته مرکز ۍتالشد  سويپولد 
هلمند،  

  ٠٧٠٠٣٣٧٤٧٣                                     ټيلفون
                                            ٠٧٩٩٨١٨٨٨٦  

  rrdhelmand@gmail.com             برښنا ليک
  

(MC) موسسه والهړين  کارپس یمرس د   
( یکوونکور انسجام دفتر د یواحد اشرف محمد (   

هلمند،اهګلشکر  
  ٠٧٩٣٥٠٦٣٦٣                                ټيلفون

                                ٠٧٩٤٤٢٤٨٤٩  
                                            ٠٧٠٨٢٣٩٣٤٧       
  mawahidi@af.mercycorps.org   برښنا ليک
  www.mercycorps.org                 ويب پاڼه

(NSP/PMU) هټيکم سالکاره رامګپرو وستونيپ یمل د   
( آمر يتيوال احمد نثار ريانجن (   

 تر آلنيكد  عنايت ډاکټر د بالك، دوهم ،٢٣٢ شميره آورد 
هلمند، اهګ لشكر،كړس رګلود  ،ګنڅ  

  ٠٧٩٩٦٨٤٨٠٢                                ټيلفون
                helmand@nspafghanistan.org    ليکبرښنا 

  www.nspafghanistan.org            ويب پاڼه

  وردک
(CCA)  مرکز ويهمکار د لپاره افغانستاند   

نيام معلم (آمر)   
وردك،ارښ دانيم،ودهسب ميدو،یونځوښ کيتخن د روم،يش آب  

  ٠٧٠٠٢٩٤٦٩٣                            ټيلفون
  www.cca.org.af         ويب پاڼه

(CoAR) همغږي مرستو د لپاره افغانانو د   
( آمر يتيوال وردک ميرح محمد (   

وردك،ارښ دانيم  
  ٠٧٩٨٣٢١٢٠٠                           ټيلفون

                           ٠٧٠٠٢٦٠٤٥٣  
  coar_kbl@yahoo.com          برښنا ليک
  www.coar.org.af       ويب پاڼه

(SCA) هيټکم نيډسوافغانستان لپاره د  د  
( لومسو يادار ینب غالم (   

وردك، ارښ دانيم،شا تر بانک افغانستان د  
  ٠٧٩٩١٥٣٣٣٩                            ټيلفون

                            ٠٧٩٩٣٩٩٥١٦  
                 ٠٧٧٨٣٩٩٠٩٨                                

                                  ٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٤٥٣١٥  
  ghlamnabi.wbphs@sca.org.af  برښنا ليک

         waheedullah.waheed@sca.org.af    
  www.swedishcommittee.org  ويب پاڼه

(DRRD) استير ايپراخت او ېارغونيب د ويکل د   
( سيرئ حکمت محمد نجا (   

    وردك،ارښ دانيم
  ٠٧٠٠٢٩٦٨٦١                             ټيلفون

 
 (WADAN) اداره هيريخ لپاره اختياپر د افغانستان د   

( یکوونکور انسجام اهللا بينج (   
ارښ دانيم،ګنڅ تر استير ګفرهن او اطالعاتو د  

  ٠٧٩٤٣٦٢٩٣٣                           ټيلفون
                           ٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨  
  برښنا ليک

                                 info@wadan.org    
  www.wadan.org         ويب پاڼه

(SAB) اداره وستونيپ د ميبلج د سره افغانستان د   
وردک ،ارښ دانيم،ګنڅ تر ويليفام د نيارالمعلم د د  

  www.assosab.be        ويب پاڼه

(ANCB) اداره همغږۍ د مؤسسو يدولت ريغ يافغان د   
ديوح فضل   

 وردک دانيم د ،ګنڅ تر استير ګفرهن او اطالعاتو د
وردک،ارښ دانيم،،ترشا روغتون  
  ٠٧٨٨١٨٩٤١١٤                                ټيلفون

  www.ancb.org                ويب پاڼه

(DAIL) استير ۍمالدار او اوبولگولو ،ېکرن د   

inayatniazi2000@yahoo.com
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( سير عمر فضل (   
وردک،ارښ دانيم  

  ٠٧٩٩٨٦٧٢٨٥                                 ټيلفون
                                 ٠٧٨٩٧٨٤٩٧٤                                                                          
      برښنا ليک

 
 (NSP/PMU) هيټکم سالکاره رامګپرو وستونيپ یمل د   

( آمر یتيوال ديفر رينص رينانج (   
ميدان  ، د ۍ تر څنګوداند رياست د  RRDد DAB  د 

  مرکز، محمد جانخان واټ، ميدان ښارښار
  ٠٧٧٥٥٧٠٩٤٥                                   ټيلفون

  wardag@nspafghanistan.org       برښنا ليک
  www.nspafghanistan.org             ويب پاڼه

(AWEC) مرکز روزنيز وښځ د دافغانستان   
( رهآم ېپروژ د وردک مهيفه (   

وردک ،ارښ دانيم  
  ٠٧٩٩٢٢٩٧٩٢                                ټيلفون

  www.awec.info              ويب پاڼه

  پاکستان
  رامونهګپرو ييروغتا لپاره افغانستان د – نايس ابن

(IbnSina-PHPA)    
( ريمد د اړيکو فضل کپتان (   
کړس مږشپ، ٧٩ کور ،زيف ميدو ه،يناح   G-٢ 

  ٠٠٩٢٩١٥٨٢٥٤٤                                 ټيلفون
                                 ٠٠٩٢٩١٥٨٢٥١٦  

  ibph@brain.net.pk       برښنا ليک
 

 (BEA) ېړک زده ياساس لپاره افغانانو د   
( آمر يادار او يمال ريم صليف (   

اونټ نيشاه،کړس پوهنتون د ،ودانۍ زيعز د ه،څکو ۍړملو  
  ٠٠٩٢٩١٥٨٤٣٤٧٠  ټيلفون

                                      ٠٠٩٢٩١٥٨٥٠٧٢٥  
  ٠٠٩٢٩١٥٨٤٢٦٩٣                         فکس

 
سازمان مرستو زويولنټ او ييايروغت د افغانستان د  

(AHSAO)  
رود جمرود د پالزه یحاج لګ ،٤٠٧ رهيشم اپارتماند   

  ٠٠٩٢٣٠٠٩٥٩٦٦٢٩                       ټيلفون
            ahsaongo@hotmail.com           برښنا ليک

                       ahsao2002@yahoo.com  
 (CHA) یهمکار- اداره همغږۍ د مرستو بشري د   

( آمر اړيکو د خان گل یحاج (   
جومات نهيمد سړک، آبدره د ،٢٥ کور  

  ٠٩١٥٧٠٥١٢٥                                ټيلفون
            hajigulkhan@cha-net.org          برښنا ليک
                     www.cha-net.org  ويب پاڼه

(HAFO) ولوموسسهبرابر دواوياسانت او مرستو يبشر د   
( یاستاز یعموم صرخانيق (   

،٥٣ B- تاون یورستيوني ،سړک پارک د  
  ٠٠٩٢٩١٥٧٠٤٦٧٧                           ټيلفون

                           ٠٠٩٢٩١٥٨٤٤٦٧٤  
  ٠٠٩٢٩١٥٨٤٤٦٧٤                           فکس

     peshawar@hafo.org    برښنا ليک
                                 sarabi@yahoo.com    

  www.hafo-int.org            ويب پاڼه

(SHAD) دفتر تونوخدم پراختيايي او مرستو يبشر د   
کمال احمد   
٤٣ رهيشم دفترد ،پوړ ميدر ، تهکالبر  پالزه، آزاد  

         ٠٠٩٢٣٤٣٨٩٢٢١٥١                              ټيلفون
                                           ٠٠٩١٥٨٤٤٣٩٠  

  shade_afg@yahoo.com             برښنا ليک
                                 mail@shade.org.af    

  www.shade.org.af                     ويب پاڼه

(CRAA) مرستندويه ټولنه ېارغونيب افغانستان لپاره دد  
( سير یاحمدز الحق ثنا رداکټ (   

  رود یورستيوني پالزه، یحاج لګ ،٣٠٩ رهيشم کورد
    کابل                                 ٢٠١  پوست بکس

                            ٠٠٩٢٩١٥٨٥٣٢٢٠             ټيلفون
       ٠٠٩٢٣٢٠٥٢٠٦٨                                

                               ٠٠٩٢٩١٥٨٤٠١٦٩             فکس
  sancraa@brain.net.pk     برښنا ليک

                           sanashefa@yahoo.com    
  www.craausa.org            ويب پاڼه

(AGHCO) اداره يعموم ۍگراف وټکار او ۍزيد ويج د   
  ،١ زيف  ٢/E حيات آباد ،کړس١٢ ،٣٩٩ رکو

  کارته پروان ٦٠٦٦                         پوست بکس

waseems17@yahoo.com
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  ٠٠٩٢٩١٥٩١٧٧٠٩                        ټيلفون
                        ٠٠٩٢٣٣٣٩١٠٧٠٩    

 (AWEC) مرکز روزنيز وښځ د دافغانستان   
یدريح ۍگالل   
آباد اسالم  
  ٠٠٩٢٥١٢٢٨١١٤٣                                        ټيلفون

  islamabad@awec.info          برښنا ليک
  www.awec.info        ويب پاڼه

(TdH) دفتر هوميس ديس يرټد   
( یکوونکور انسجام ېپروژ د محمود فضل (   

اونټی ټورسيوني کور  E ٨٤   ،کړس بابا رحمان د 
  ٠٠٩٢٩١٥٧٠٢٣٧٩                    ټيلفون

  tdhswcpesh@brain.net.pk  برښنا ليک
  www.tdh.ch            ويب پاڼه

  



د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره
د ګل پلورلو سړک )د دوهمې کوڅې کنج( نوی 

ښار کابل، افغانستان
ټلیفون: 5۸4 6۰۸ ۷۹۹ )۰( ۹۳+
areu@areu.org.af :برښنالیک
www.areu.org.af :برښنا پاڼه


